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Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması
nın planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası'nın 166. Maddesinin amir hükmüdür. Ana- 
yasamızını bu hükmü gereğince Kalkınma Planları ile 
Yıllık Programların hazırlanması, 223 sayılı Kanun ifcik- 
münde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet Planlama 
Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu «sli 
görevleri arasındadır. ,J

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
sını uzun vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başla
dığı 1963 yılından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından hazırlanan Birinci, İkinci, Üçüncü ve Döçcjjüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz kaynaklarının döküm 
ve değerlendirilmesinin yapılarak verimli şekilde kulla
nılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve 
uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın geliş
mesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, 
bunlara ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde 
önmeli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayacak olan Altıncı. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'nın, Türkiye'nin Avrupa ToplMrtkla- 
rına tam üyelik için başvuruda bulunduğu, ekonominin’ yö
netiminde piyasa mekanizmasının daha fazla etkinlik ka
zandığı ve KİT'leri özelleştirme çabalarının yoğunlaştı
ğı bir döneme rastlaması bu Plan için yapılan Özel İhti
sas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir hale 
getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalış
maları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının ha
zırlanmasında olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhti
sas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sek
törlerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, 
araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde 
bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma 
Planı çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına



daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih 
ve 1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmış
tır.

Öze] İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyelikleri
ne; ilgili tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil 
ettikleri kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye 
sahip ve gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu 
sağlayabilecek kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 
Komisyon çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı1nm genel 
koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüştür.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlı
lığın sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkila
tınca bir "çalışma modeli" hazırlamış ve bütün komisyon
lardan imkanlar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. 
Komisyonlar sektörlerinin niteliklerine göre bu modele 
bağlı kalmışlar ancak gerekli durumlarda modelle bazı 
değişiklikler yapmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonla
ra katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve 
açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle ince
lenen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve öne
rilere raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye 
için önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan Özel 
İhtisas Komisyonları raporlarının hazırlanmasında görev 
almış ve emeği geçmiş tüm üyelere, Devlet Planlama Teşki
latı olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.

Dr. Alı TİĞREL 
Devlet Planlama Tfeşkılatı 

Müsteşarı
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SEKTÖRÜN TANIMI, YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1.1- SEKTÖRÜN TANIMI :
Ormancılık; Ulusal Kalkınma Planlarına göre, Tarım 

Sektörü içinde yer almaktadır. Ormanlar; doğal dengenin 
korunmasına olan katkıları yanında sosyal ve ekonomik geliş
meye pararel olarak sürekli artan orman ürünleri ihtiya
cını karşılamaktadır.

Ormancılık Sektöründe üretim süresi (İdare süresi) 
ekonominin diğer sektörlerine oranla çok daha uzundur.

Genellikle 20 yıldan az olmayan üretim süresi, bazı 
ağaç türleri için 200 yıla kadar çıkmaktadır.

Odun hammaddesi yetiştirilmesinde, sermaye ile faiz 
açıklıkla birbirinden ayrılamaz. Bu durum, sermaye yatırım
larının tarif edilmesi ve sermayenin korunması bakımından, 
ormancılıkta özel üretim metodlarını gerektirmektedir.

Diğer yandan, Ormancılık Sektörü; ürettiği odun 
kökenli orman ürünleri ile birçok sanayi koluna, özellikle 
orman ürünleri sanayiine hammadde sağlamaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, Ormancılık Sektörü, üretime ve diğer sektör
lere sağladığı girdilerle birçok sanayii beslemekte ve bu 
etkisi ile de diğer sektörlerin faaliyet göstermesini sağ
layarak, katma değer meydana getirilmesinde ve istihdam 
artışı sağlamada büyük rol oynamaktadır. Bu özelliğinden 
dolayı Ormancılık Sektörü, endüstri ekonomisi bilimi tara
fından ileriye 'doğru etkileri yüksek sektörlerin yer al
dığı "Ara Birincil Sektörler" içerisinde mütalaa edilmek
tedir .

Ancak, ormanların meydana getirdiği faydaların büyük 
bir bölümü fıyatlandırılarradığl ve pazarlanamadığı için, 
ormancılığın milli ekonomiye katkısı olduğundan az görül
mektedir. Bu sebeple,orman kaynaklarından faydalanma ile 
tüketiciler arası ilişkilerde, sosyal fayda ve masrafların 
gözönünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, ormancılık plan ve projelerinin değerlendi
rilmesinde gölge fiyatların da kullanılmasında büyük fay
da bulunmaktadır.

s



Orman kaynağımızın ölçülen orman ürünleri değerinin 
yanı sıra ölçülemeyen, odun ve odun dışı ürün ve hizmet
leri ile bir "sistem" olduğunun daha ıyı anlaşılması ve 
böyle değerlendirilmesi sonucu, bu ekosistemin korunma ve 
geliştirilmesinin ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine 
katkısı daha da artabilecektir.

Sektörle ilgili değerlendirilmelerin ülkemizin 
sosyo-ekonomik şartları dahilinde ve sistem görüşü para
lelinde yapılması yararlı olacaktır.

Bu gerçeğin bilinmesi ve gözönünde bulundurulması, 
kaynaktan azami yararlanmanın gereği olduğu kadar, kıt 
ekonomik kaynakların optimal kullanımının entegrasyonu 
bakımından da zorunludur.

Sistem bütünlüğü içinde orman kaynağını ele alan 
Ormancılık Sektörünün ana amacı, bütün imkanları kullanmak 
suretiyle, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da gözönünde 
bulundurarak ülke ormanlarını korumak, çok yönlü yararlan
ma esas alınarak genişletmek, (imgelive akılcı bir biçimde 
toplumumuzun ormancılıktan beklenen mal ve hizmet talep
lerini karşılamak, bunun yanında gereği şekilde paraya 
çevrilemeyen iklimi iyileştirme, erozyonu önleme, toplum 
sağlığı ve doğayı koruma, rekreasyon ve estetik, ulusal 
savunma ve bilimsel fonksiyonlarından yararlandırmaktır.

Bu durum dikkate alınarak, Ormancılık Sektörü ile 
ilgili tanıtıcı bilgiler ve veriler derlenecek, gerekli 
açıklamalar ve yorumlar yapılacaktır.

1.2- BİR SİSTEM OLARAK ORMANCILIK :
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından hemen sonra, çok 

hızlı gelişen sanayi, diğer sektörlerin gelişmesinde de 
etkili olmuştur. Bu durum, karmaşık işlemleri içeren teş
kilatlanma ve idari sorunları beraberinde getirmiştir. 
Önceleri sektörler, son ürünlerini elde etmek ve tüketici
lere arz edebilmek için yürüttükleri işlemleri tek tek 
irdeleyerek değerlendirilirlerken, şimdi üretim sürecine ka
tılan tüm unsurların etkileşimlerini belirleyici sayısal 
metodlardan yararlanmaktadırlar. Bu olgu, sektörlerin teş
kilatlanması ve idaresinin bir sistem kuramı içinde ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Orman ve orman toplulukları, canlı, dinamik ve kar
maşık yapıdadırlar. "Canlı Süreç" (ağaç, ağaççık, flora 
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içinde yaşayan tüm canlılar ve çevre) kendisini etkileyen 
pek çok sayıdaki doğal ve sosyal faktörlerle denge halin
dedir. "Doğal Sistem" veya "Orman Ekosıstemi" olarak ta
nımladığımız bu olgunun planlanmasında ,ormanların karmaşık 
ekosistem dinamiğini yansıtabilecek işletme modeline çok 
kriterlı optımızasyon, üretim ve pazarlama gibi temel or
mancılık faaliyetleri arasında varolan karşılıklı ilişki
ler gözönünde bulundurulmalıdır. Ayrıca sektörün yürüttüğü 
faaliyetlerde karar vermeyi destekleyen, çağdaş yönetim- 
bilişim öğeleri olan ve üretimi temel alan planlama, teş
kilatlanma, entegrasyon, koordinasyon ölçme/sayısallaştır
ma, denetleme vb. süreçler devreye sokulmalıdır.

1.3- ORMAN EKOSİSTEMİ : (x)

Basit olarak ve yasal olarak orman; ağaçlar toplulu
ğu ve ağaçlar topluluğunun bulunduğu yer olarak görülür 
ve tanımlanır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik değişim ve 
gelişmelerin çok hızlı olduğu zamanımızda, ormanların, 
ağaç topluluğunun bulunduğu yer olma ve odun üretimi yap
masının yanı sıra, hatta odun üretiminden daha fazla, de
ğişik fonksiyonları bulunmaktadır. Topluma yararlı olan bu 
fonksiyonlar orman denilen yeryüzü kaynağının ıyı ince
lenmesini ve değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Devamlılık ve istikrarlılık ormanın temel özelliği
dir. Orman çeşitli canlı topluluklarının tedricen birbi
rini takıp eden değişimleri sonucu olarak kalıcı ve de
vamlı kendini yenileyen hüviyettedir. Bu kendini yenileme 
ve tedrici değişim özelliği dolayısıyla,insanın tahripkar 
müdahalesine rağmen yaşamını devam ettirebilir. Orman bu 
özelliği ile en. önemli elemanı ağaçlar olan çok çeşitli 
canlıların yer aldığı bir biyolojik yaşam birliğidir. Bu 
birliğin harici tesislere karşı en önemli koruyucusu, bir
liğin hakim elemanı olan ağaçlardır. Rüzgar ve soğuk et
kisi orman içinde az, rutubet fazladır. Ağaçlardan süzüle
rek gelen güneş ışığı orman altındaki otsu bitkilerin fo
tosentez yapmalarına imkan verir. Aşırı yağışların bir 
kısmı yapraklar tarafından tutulur ve toprağa düşmeden 
buharlaşarak tekrar atmosfere döner. Orman, toprak üze
rinde diğer canlılar topluluğuna yaşama ortamı sağlayan 
organik bir "Bıyokitle" oluşturur. Bu bıyokıtle mantar,

(x) Kaynak : Dr.Mustafa KONUKÇU. Türkiye'de Ormancılık-1984
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bakteri ve çeşitli canlı organizmaların yaşama ortamıdır. 
Böcekler, sürüngenler, fareler v.b. burada yaşar. Burası 
her çeşit ağaç ve bitki tohumlarının da çimlenip gelişti
ği, kök saldığı tabakadır. Ağaçlar mineral besinlerinin 
büyük bir kısmını bu tabakadan alır. Biyokitlenın oluşumu 
ve ayrışımı doğal gelişim sürecinin aksaksız yürüdüğü bir 
fabrika gibidir. Yine bu saha ve kısmen ağaçsız bölgeler 
av ve yaban hayatının yaşama ve gıdalanma yerleridir.

Orman peyzajı içinde başta hakim bitki topluluğu 
ağaçlar olmak üzere her canlı topluluk ve elemanlar ara
sında ormanda yatay ve düşey yönde devamlı olarak su, 
enerji ve mineral akımı vardır. Burada beslenen hayvanlar, 
gittikleri yerlere enerji ve mineral maddelerini yiyecek 
halinde taşırlar.

Diğer taraftan rüzgar, tohum ve yaprakları bir yer
den diğer yere taşır; gerek rüzgar gerekse hayvanlar bir 
çok bitkinin yayılma ve çoğalmasına neden olur.

Kısaca açıklanan bu ve benzeri birbirini etkileyen 
oluşumlar, ormanın ağaç topluluğu olmaktan öte bir görünü
münü ortaya koymaktadır. Karşılıklı ve karmaşık ilişkileri 
ihtiva eden bu yaşam birliğine "Orman Ekosistemı" denir.

Orman ekosistemi, yeryüzündeki sistemlerin en karışık 
ve en ilgi çekici olanıdır. Orman alanları;topografyanın, 
iklimin, toprağın, suyun ve canlıların çok çeşitli, 
değişken ve karışık beraberliklerinin görünümüdür.Sistem
de elemanlar birbirlerine fonksiyonel bağlarla bağlı 
oldukları için, orman sisteminin bir noktasına yapılan 
etki tüm sistemde tesirini gösterir. Mesela yangın veya 
kesme suretiyle bir kısım ağaçların çıkarılması; toprak 
üzerindeki organik maddelerin süratle çözülmesine, topra
ğa ulaşan güneş ışınlarının artmasına ve buradaki diğer 
canlıların olumsuz etkilenmesine, ölümüne veya yer 
değiştirmesine sebep olur. Bu olaylar zinciri sonuçta 
gerek olumlu gerekse olumsuz etkileri ile bütün su topla
ma havzasına yayılır, bütün havzayıolumlu veya olumsuz 
etkiler. Bu sebeple orman kaynağından yararlanmayı 
planlayanların, uzun dönem için kaynağın iyi korunup 
geliştirilmesini dikkate almaları, hata yapmamaları 
yönünden çok önemlidir.

Bu sistemi oluşturan elemanlar ormandaki doğal den
genin korunması, orman varlığının sağlıklı olarak devamı



bakımından zorunludur. Aynı şekilde, Türkiye genelindeki 
sosyo-ekonomik ve ekolojik sistemde ormanların devamlılı
ğının koruması da, toplumun olumsuz tabiat kuvvetleri ile 
mücadelesi ve bu kuvvetlen ülke kalkınmasında kullana
bilmesi bakımından aynı derecede zorunludur.

Zira nüfus artışı, ekonomik gelişme ve sanayileşme 
ile arazı kullanma şekilleri arasında daima ormanlar 
aleyhine ortaya çıkmaktadır. Orman azalması sonucu çevre 
kirliliği ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan 
ormanlar kirlenmeyi azaltıcı fonksiyonu tam yapara»maktadır . 
Ormanı sistem oıarak değerlendirmeyen politikalar parale
linde yapılan işletmecilik, bu kaynağın tahribine sebep 
olabilmektedir.

Bu sebeple sistem elemanlarının ve sistem sahasının 
ayrıntılı olarak etüd ve analizi, bu kaynağın en uygun şe
kilde kullanılması bakımından zorunludur. Bu zorunluluk 
bir sorunun çözümünde yeni sorunlar yaratılmaması için 
temel şarttır. Yeni plan döneminde sistem analizi ve en
vanter çalışmaları, çevre korunması ve kaynak kullanımının 
sosyo-ekonomik yönleriyle de ilgili etüd ve analız çalış
malarına daha fazla ağırlık verilmesi gerekli olacaktır. 
Bu yaklaşım, mevcut ormanların korunması ve işletilmesinin 
yanı sıra yeni orrranlar kurulma sının da daha tutarlı ol
masının ön şartıdır.

1.4. ORMAN VARLIĞIMIZ
Türkiye'de ormanların kapladığı alanların işletme 

süreleri ve göreceği fonksiyonlar itibariyle miktarlarını, 
bu alanların üzerinde yeralan ağaç servetinin ağaç türle
ri, çap sınıfları veya yaş sınıfları, kalite sınıfları ve 
artımları itibariyle miktarlarını ve yıllık eta miktarla
rını (yıllık verimlerini) belirlemek için, 1963-1972 yıl
ları arasındaki 10 yıllık dönemde yapılan amenajman plan
ları esas alınmıştır. En küçük plan ünitesi olan seriler
den başlanarak, Orman İşletme ve Bölge Müdürlükleri 
itibariyle amenajman planlarının verileri toplanmak 
suretiyle "Ulusal Orman Envanteri" yapılmıştır. Bu bölü
mün hazırlanmasında söz konusu yayından yararlanılmıştır.

Orman amenajman planları revizyon çalışmalarının 
devam etmesi sebebiyle, bu verilerin değişebileceğinin 
dikkate alınmasında yarar vardır.



1.4.1. Ormanların İşletme Türleri İtibariyle Kapla
dığı Alanlar :

Bu amaçla Tablo No 1 düzenlenmiştir. Bu tabloda 
orman alanı olarak verilen miktarlar, amenajman heyetleri 
tarafından düzenlenen haritalara dayanılarak hesaplanmış
tır.

Türkiye'nin tüm alanı 77.945.200 hektardır. Türkiye 
ormanlarının alanı ise 20.199.296 hetar olup, ülke alanı
nın %25.91'ini oluşturmaktadır. Türkiye ormanlarının 
% 43.85'i verimli, geriye kalan % 56.25'i ise bozuk ve ve
rimsizdir. Bununla ilgili bilgiler tablo l'de verilmiştir.

Tablo 1-Orman işletme Türleri ve Nitelikleri İtibariyle Kapladığı Alanlar (x)
1---- 1 K 0 R U C F M A N L, R I

Niteliği

iğne
Yapraklı
Ha.

Yapraklı
Ha.

Karışık
Ha.

Koru 
Toplamı 
Ha.

Baltalık
Ormanları
Ha.

Ormanlık
Alan
Ha.

Verimli
Verimsiz

4.564.035 
3.951.137

1.007.169
497.352

605.695
309.219

6.176.899
4.757.708

2.679.558
6.585.131

8.856.457
11.342.839

TOPLAM 8.515.172 1.504.521 914.914 10.934.607 9.264.689 20.199.296

Verimli koru ve verimli baltalık ormanları; 8.856.457 
hektar ile Türkiye ormanlarının % 43,85'ini tutmakta, bu 
alanlar içerisinde verimli koru ormanları ise; 6.176.899 
hektarla Türkiye ormanlarını %30,58'ini oluşturmaktadır. 
Bugün, Türkiye ormanları için saptanan tüm eta miktarları
nın büyük bir kısmı, sadece Türkiye orman alanının 1/3'ü 
kadar olan verimli ormanlardan sağlanmaktadır.

Bu gerçek, bize Türkiye ormancılığında, ormanların 
veriminin arttırılmasının ancak çok yüksek tutan bu ve
rimsiz orman alanlarında yapılacak ağaçlandırma ve bakım 
önlemleri ile mümkün olacağını göstermekte, Ormancılık 
Sektörü çalışmalarının bu alanlarda yoğunlaştırılmasını 
zorunlu kılmaktadır.

Kaynak : (x)198O Türkiye Orman Envanteri, Orman Bakan
lığı Orman Genel Müdürlüğü
Sıra No. 13, Seri No : 630, 127 Sayfa



1.4.2. Ağaç Türleri İtibariyle Ormanlarımız:
Türkiye ormanları, ağaç türleri itibariyle çok zen

gin bir nitelik göstermektedir. İğne yapraklı türlerinden 
en fazla alanı Kızılçam kaplamakta, bundan sonra sıra ile 
Karaçam, Sarıçam, Göknar, Ladin, Ardıç, Sedir, Fıstıkçamı 
gelmektedir. İğne yapraklı ağaç türlerinin kendi arala
rında meydana getirdiği karışık meşçereler de bulunmak
tadır.

Yapraklı ağaç türlerinden oluşan koru ormanlarında 
en fazla alanı kayın kaplamakta, bundan sonra sıra ile 
Meşe, Kızılağaç, Kestane, Gürgen, Dişbudak, Okaliptüs ve
Sığla gelmektedir. Baltalık ormanlarında ise Meşe en bü
yük yayılışı göstermektedir. Yapraklı ağaç türlerinin 
kendi aralarında meydana getirdiği karışık ormanlar ile 
iğne yapraklı ormanların oluşturduğu karışık meşçereler 
de vardır.

1.4.3. Fonksiyonları İtibariyle Ormanlarımız :
1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Ka

nunu' na göre ormanlar, yararlanma ve görecekleri fonksi
yonlara göre aşağıdaki üç kategoriye ayrılmıştır.

Üretim Ormanları(İstihsal Ormanları): Türkiye ala
nının % 97.2'sini oluşturan bu ormanların ana fonksiyonu 
orman ürünleri talebini karşılamaktadır.

Koruma Ormanları (Muhafaza Ormanları) : Bu ormanlar
da, erozyon önleme, iklimi iyileştirme, toplum sağlığı ve 
doğayı koruma ve ulusal savunma fonksiyonları ön plana 
alınmaktadır. Orman ürünleri üretimi ise, ikinci derecede
dir. Koruma ormanları, Türkiye orman alanının %1,5'i 
kadardır.

Milli Parklar : Bu ormanlarda doğayı koruma, rekre
asyon, estetik ve bilimsel araştırma ana fonksiyon; orman 
ürünleri üretimi ise yan fonksiyon olmaktadır. Milli Park 
ormanları, Türk ulusunun bu yöndeki ihtiyaç ve taleplerini 
karşılamak için planlanmakta ve yönetilmektedir.

Bu alanlar bugün için Türkiye Orman alanının %1,3'ü 
kadardır. Fonksiyonlarına göre üçe ayrılan ülke ormanla
rının talep ve ihtiyaçlardaki gelişmelere göre planlana
rak işletilmesi, gerek ormancılık gerekse ülke kalkınması 
yönünden önemlidir.



İşletme ve koruma alanları ile milli parkların bü
yüklüklerinin ne kadar olması gerektiği yönünden detaylı 
çalışmalar henüz yapılmamıştır. 

f ’

Birçok ülkeler, ormanların üretimi dışındaki fonksi
yonlarını iyi değerlendirerek, ormanlardan büyük bir kıs- 
>»mını muhafaza ormanı ve milli park olarak ayırmaktadırlar. 
Örneğin bu oran İspanya’da %4 4 , A.B.D.de % 35, Avrupa'da 

< % 2 3  tür. Bu yönü ile bızdeki %2 , 8  lik oranın oldukça 
düşük olduğu ilk bakışta görülmektedir. Bu oran, Türkiye'de 
ormanların ekolojik, çevresel ve sosyo-kül türel yararları
nın, ekonomik yararlar kadar anlaşılamamış, daha doğrusu 
henüz uygulamaya aktarılamamış olduğunu göstermektedir.

Nitekim, 1988 yılı İcra Planı "125 nolu Tedbirle" 
Ormanlardan azami seviyede odun üretimi gayesi yanında, 
toprak muhafaza, genetik kaynaklar ve tıbbı bitki alanla
rının korunması; Milli park, Tabiat parkı ve Anıtı özelli
ğindeki alanların belirlenmesi ve yaban hayatı ile rekre- 
asyonel faaliyet alanlarının geliştirilmesi gibi kaynak
tan çok yönlü yararlanmayı hedefleyen orman içi arazi 
kullanımı, plan ve harita yapımı çalışmaları hızlandırıla
caktır. Amenajman planları odun ve odun dışı her türlü 
ürün ve hizmet üretimlerini kapsayacak şekilde düzenlene
cek ve uygulanacaktır" ve 126 nolu tedbirle orman alanla
rındaki her türlü yatırım ve faaliyetin insan, su, yaban 
hayatı ile orman sağlığı ve peyzajına olumlu etkide
bulunmasını önlemek....... amaçları doğrultusunda ilke ve
prensipler geliştirilecek detaylı fiziki planlar oluştu
rularak teknik ve silvikültürel düzenlemelere gidilecek
tir." şeklinde bu eksikliğe işaret etmekte ve bu yönde 
çalışmalar yapılmasını hedef almaktadır.

Ormanların; Orman ürünü alma amacının yanı sıra, ba
zen ondan da önde olarak, doğal kaynakların hepsinin ba
şında, sellerle toprak taşınmasını ve sıltasyonu önleyerek, 
tarım topraklarının verimliliğini emniyet altına alan, 
ulaşım ve sulama tesislerini koruyan, toprak kaymalarını, 
çığ teşekkülünü engelleyen, rüzgar, gürültü, toz ve diğer 
zararlıların etkisini azaltan, havayı temizleyen bir si
gorta görevi bulunmaktadır.

Milli Parklar, Thbiat F&rkları, Tabiat Anıtları, 
Tabiatı Koruma Alanları; flora, fauna ve ekosıstemler ola
rak bir bütünlük içerisinde tabiat tarihinin ve mirasının



nüstesna özelliklerine sahip bulunrraktadır. Bunun yanında , 
ilmi, fiziki ve tabii değerleri, jeolojik ve jeomorfolojik 
yapıları, hidrolojik, lımnolojık, klimatik özellikleri ile 
ou alanlar, insana çok büyük yararlar sağlamaktadırlar. 
Ayrıca , söz konusu alanlar; arkeolojik, mitolojik, antropo
lojik, sosyolojik olayları belgeleyen, tarihdeki büyük 
olayların ve kişilerin izlerini, hatıralarını taşıyan, 
tarih, mimarlık, güzel sanatlar gibi kültürel; dinlenme ve 
eğlenme gibi rekreasyonel kayrak değerleri ile hem büyük 
oir potansiyel, hem de gelecek nesillere gururla bırakı
lacak milli ve milletlerarası değerlerdir.

1.4.4. Ağaç Serveti İtibariyle Ormanlarımız:

Verimli ve verimsiz koru ormanlarının kapladığı 
alanlar ile taşıdıkları ağaç serveti miktarları arasında 
oır karşılaştırma yapılması yararlı olacaktır. 813 milyon 
n3 koru, 163.2 milyon ster baltalık ağaç serveti bulunan 
Pürkıye Ormanlarının verimli koru ormanları 6.2 milyon 
lektar alan kaplamakta, üzerinde 758.7 Milyon m3 dikili 
jövde hacmi bulunmakta ve hektardaki ortalama servet 
L22 m3 olmaktadır. Buna karşılık verimsiz koru ormanları 
1.8 milyon hektar alanı kaplamakta, 54.3 milyon m3 dikili 
jövde hacmi taşımakta olup hektardaki ortalama servet 
.1 m3'tür (Tablo 2). Bu karşılaştırma, Türkiye ormanların- 
lakı aktüel ağaç servetinin çok düşük olduğunu açıkça be- 
.ırtmekte ve aktüel ağaç servetinin optimal düzeylere 
yükseltilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2- Ormanların Taşıdığı Ağaç Serveti Miktarları 
(1963-1972 Envanter Sonuçlarına Göre) (x)

Niteliği
İğne

Yapraklı Yapraklı Toplam
BALTALIK

(Ster)

Verimli

Verimsiz

548.698.880

44.407.988

210.033.317

9.941.859

758.732.197 
54.349.847

117.734.424
45.505.717

TOPLAM 593.106.868 219.975.176 813.082.044 163.240.141

)Kaynak: 1980 Türkiye Orman Envanteri, Orman Bakan
lığı Orman Genel Müdürlüğü
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1.4.5. Ormanlarımızda Cari Artım:
Koru ormanlarının tüm cari artım miktarı 22.1 mil

yon m3 dikili gövde hacmi ve baltalıklarda ise 7.9 milyon 
sterdir (Tablo 3) .

Verimli ve verimsiz koru ormanlarının yıllı carı 
artım miktarları arasında bir karşılaştırma yapılması, 
Türkiye ormanlarının verim gücünü ortaya koyması bakımın
dan faydalı bulunmuştur. Verimli koru ormanları 6.2 mil
yon hektar olup, üzerindeki ağaç serveti 20.8 milyon m3 
(dikili gövde hacmi) yıllık carı artım meydana getirmek
tedir. Hektardaki carı artım miktarı ortalama 3.4 m3'tür. 
Buna karşılık verimsiz koru ormanları 4.8 milyon hektar 
olup, üzerindeki ağaç serveti 1.3 milyon m3 (Dikili gövde 
hacmi) yıllık cari artım yapmaktadır. Hektardaki yıllık 
cari artım miktarı sadece 0.3. m3'tür. Bu karşılaştırma, 
Türkiye'deki verimsiz ormanların üretim ve verim gücünün 
çok düşük düzeylerde olduğunu ortaya koymaktadır. Verim
siz orman alanlarında, ağaçlandırma, gençleştirme ve bakım 
önlemleri ile aktüel ağaç servetinin optımal miktarlara 
ulaştırılması ve böylece artım ve verim gücünün yüksel
tilmesi gerekmektedir.
Tablo 3- Ormanlardaki Ağaç Servetinin Meydana Getirdiği Cari 

Artım Miktarları (*)
(1963-1972 Envanter Sonuçlarına Göre)
KORU (M3 Dikili Gövde!

İğne BALTALIK
Niteliği Yapraklı Yapraklı Toplam Ster
verimli 15.593.042 5.198.630 20.791.672 6.417.596
VERİMSİZ 1.092.668 251.076 1.343.744 1.486.123

TOPLAM 16.685.710 5.449.706 22.135.416 7.903.719

1.4.6. Ormanlarımızın Yıllık Verimi:
Koru ormanlarında yıllık verim(eta) miktarı 16.8 

milyon m3(dikili gövde hacmi) ve baltalık ormanlarında
<)Kaynak : 1980 Türkiye Envanteri. Orman Bakanlığı Or

man Genel Müdürlüğü
Sıra No : 13, Seri No: 630, 127 Sayfa.



ise 7.9 milyon sterdir. (Tablo No:4) 1963-1972 yılları
arasında düzenlenen amenajman planlarına dayanılarak ya
pılan envanter sonuçlarına göre bulunan bu eta miktarları, 
ilgili komisyon raporunda belirtildiği üzere azalmaktadır.

Gerekli tedbirlerin alınması halinde, VI. Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde gerçekleştirilebilecek eta 
miktarı, Koru ormanlarında 12.3 milyon m3 (dikili gövde 
hacmi) ve baltalık ormanlarında 5.7 milyon ster olarak 
tahmin edilmiştir.

Tablo 4- Ormanların Eta (Yıllık Verim) Miktarları (1963- 
1972 Envanter Sonuçlarına Göre)(*)

KORU (m3, Dikili Gövde)

Niteliği
İğne
Yapraklı Yapraklı Toplam

BALTALIK
Ster

Seçme etası 749.817 143.966 893.783 -
Sen Hasılat 
Etası

5.121.879 1.958.874 7.080.753 —

Ara Hasılat 
Etası

5.727.861 2.220.187 8.948.048 -

Temizlere
Etası

515.821 381.473 897.294

TOPLAM 12.115.378 4.704.500 16.819.878 7.946.742

1.5- ORMAN ÜRÜNLERİNDE PAZARLAMA KAVRAMI
Orman İşletmelerinde pazarlama anlayışı diğer iş

letmelere oranla daha yavaş bir gelişme göstermiştir. 
19501lı yılara kadar orman işletme yönetimlerine ilişkin 
başarı anlayışı, toplam odun kökenli hammadde arzının 
arttırılması olarak bilinmekteydi. 1960'lı yıllarda üre
time dönük yönetim anlayışından pazara dönük yönetim an- 
Layışma geçilmiştir.
(x) Kaynak : 1980 Türkiye Orman Envanteri. Orman Bakan

lığı Orman Genel Müdürlüğü
Sıra No: 13, Seri No: 630. 127 Sayfa



Ülke genelinde "Pazara Dönük Yönetime" geçiş çaba
ları halen sürdürülmesine rağmen, orman işletmeciliğimizde 
pazarlama kavramı, üretime dönük yönetim olarak bilinen 
gelişimin birinci safhasını henüz tamamlamamıştır. Orman 
işletmelerimizin günümüzdeki pazarlama anlayışı, 6831 sa
yılı Orman Yasasının 30. maddesine göre düzenlenmiş Devlet 
Orman İşletmeleri Döner Sermaye Yönetmeliğindeki "Orman 
Ürünlerinin Piyasa Satışlarında Açık Artırma Esastır" 
maddesinden kaynaklanmaktadır. Üretilenin satılması biçiminde 
özetlenebilen bu maddedeki pazarlama anlayışı ile günü
müzdeki pazarlama kavramı oldukça farklıdır. Pazarlama 
"Kar Getirecek Satış Hacmine Ulaşmak İçin Yararlı Olan 
Satış ve Satışları Geliştirme İşi" olarak tanımlanmakta
dır. Ancak, günümüzde orman işletmelerimizin satış işi 
hacmini geliştirmeyle henüz yeterince ilgilenilmemekte ve 
üretim, kâr getirecek satış hacmine dayandırılmamaktadır.

Aksine; üretim ormanlarında, Amenajman planlarına 
göre ürün çeşitleri itibariyle saptanmış yıllık üretimle, 
ihtiyaçların karşılanmasına ve kârlılığın sağlanmasına 
çalışılmaktadır.

1.6- ORMANLARIMIZIN MÜLKİYET DURUMU:
Orman kadastro çalışmaları tamamlanarak mülkiyet du

rumu kesinleşmemiş olmakla beraber Türkiye'nin 20.199.296 
hektar sahayı kaplayan ormanlarının hemen hemen tamamı 
(20.155.000 ha.) Devlet mülkiyetindedir. Özel orman ihmal 
edilebilecek kadar azdır.

Bu durum, esasen geleceğe bağımlılığının kuvvetli 
olması dolayısıyle Devlet müdahalesinin kolaylıkla ve 
kontrollü yapılabilmesine imkan veren ormancılık sektörü 
için önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Çünkü kararlari| 
alan da uygulayan da Devlet Sektörüdür.

Devlet mülkiyetindeki ormanlar itibariyle Türkiye'
nin diğer ülkelerden daha avantajlı olduğu, mülkiyet ve 
saha büyüklüklerinin karşılaştırılmasından anlaşılmakta
dır. Mesela A.T. 'ma dahil 10 ülkenin (Belçika, Danimarka, 
B.Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yu
nanistan, İngiltere) toplam orman alanı 31.280.000 ha. 
olup, bu miktarın sadece 5.750.000 ha.’ı Devlet ormanıdır. 
Geriye kalan 25.530.000 ha. özel şahıslara veya komünlere 
aittir. Görldüğü gibi; ortak pazar ülkeleri toplam orman 
alanının üçte ikisi kadar orman alanımız bulunmasına kar-



şılık ortak pazar ülkelerinin tamamındaki devlet ormanla- . 
rının 4 katına yakın Devlet ormanımız vardır.

Türkiye'nin iklim ve toprak durumu veya daha geneli 
bir deyimle yetişme muhiti şartları dikkate alınırsa 20 
milyon hektarlık orman alanımızın tamamı verimli hale ge
tirilebilirse endüstriyel odun üretimimizin A.T. 'an 
bugünkü toplam, üretimi olan 80 milyon m3 civarına yüksel
tilmesi mümkündür. İnsanı heyecanlandıran ve gurur veren-, 
bu hedefin gerçeklemesi iyi bir organizasyonla 12 milyon 
ha. bozuk orman alanının hızla ıslahı veya ağaçlandırıl- , 
ması, verimli ormanların da tekniğine göre korunup işle-.- 
tılmesı suretiyle mümkün olabilecektir. Bu konuya geçme
den önce Türkiye'de ormancılık organizasyonu ve orman 
işletmeciliğinin tarihçesine kısaca göz atmak gerekecek
tir. Çünkü geçmişi ve halihazırdaki durumu iyi bilmeden, 
geleceğe dönük isabetli karar vermek imkansız denecek ' 
kadar güçtür.

1.7- ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ:
1.7.1- Cumhuriyet Öncesi Ormancılığımız:
Ormanlarımızın ekonomik bir kaynak olarak tanınması 

ve işletilmesi Tanzımattan sonra başlamıştır.
Bu amaçla, Osmanlı İmparatorluğunun 1857 yılında 

Fransa Hükümetine başvurması üzerine Fransa Hükümeti 
Louıs Tassy ve M.Steme'ı Orman Yüksek Okulunun ve teşki
latın kurulması ve gerekli elemanların yetiştirilmesi için
görevlendirmiştir.

Daha sonra, Yüksek Orman Okulundan mezun ol anlarla 
Fransız ormancılarının ortak çabaları sonucunda ilk "Or
man Nizamnamesi" çıkarılmış ve "Orman Umum Müdürlüğü" 
kurulmuştur.

Orman Umum Müdürlüğü, kronolojik sıraya göre 1869-1872 
yılları arasında Maliye Nezareti'ne 1872 yılında Orman ve 
Maadin nezaretine,1873-1877 yılları arasında Maliye Neza
reti 'ne, 1878 yılında Orman ve Maadin Nezareti'ne, 1879-1886 
yılları arasında Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne, 1887-1892 
yılları arasında Maliye Nezareti'ne, 1892-1908 yılları 
arasında Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti'ne, 1908 yılında 
Orman ve Maadin Nezareti'ne, 1909-1920 yılları arasında 
Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne bağlı olarak görev yapmış
tır. Bu dönemlerde ormancılık teşkilatı; Orman Umum Müdür-
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lüğü, Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü, Orman Heyet-i Fenni- 
yesi gibi değişik isimler almıştır.

1.7.2. Cumhuriyet Dönemi Ormancılığımız:
Türkiye Cumhuriyeti henüz ilan edilmeden önceki 

1920-1923 yıllarını kapsayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti döneminde Orman Umum Müdürlüğü, İktisat Vekaleti 
ne bağlı olarak çalışmıştır.

1.7.2. Cumhuriyet Dönemi Ormancılığımız:
Türkiye Cumhuriyeti henüz ilan edilmeden önceki 

1920-1923 yıllarını kapsayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti döneminde Orman Umum Müdürlüğü, İktisat Vekaleti'- 
ne bağlı olarak çalışmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Orman Umum 
Müdürlüğü, 1923-1924 yılları arasında İktisat Vekaleti, 
1924-1928 yıllarında Ziraat Vekaleti (Tarım Bakanlığı) 
bünyelerinde yer almıştır.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 1931-1969 yılları arasın
da Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğu dönemde, 1937 yılında 
çıkarılan 3204 sayılı Teşkilat Kanunu ile Orman Genel 
Müdürlüğü yeni bir kuruluşa ve yeterli kadroya kavuşmuş
tur.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye' de ormancılığa yeni 
bir yön veren ve modern orman işletmeciliği kurma amacını 
güden 1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu'nun getirdi
ği hükümleri uygulamak ve gerçekleştirmekle yükümlü 
kılınmıştır. 1937 yılından itibaren Devlet Orman İşletme
leri kurulmaya başlanmıştır. 1938-1941 yılları arasında 
17 adet Devlet Orman İşletmesi kurulabilmiştir. 1943 yı
lından itibaren Devlet Orman İşletmeleri kurulmasına hız 
verilmiş ve 1950 yılına kadar 137 adet Devlet Orman İş
letmesi daha faaliyete geçirilmiştir. Sayıları ve hizmet
leri çoğalan ve bütün yurt ormanlarına yayılan Devlet Or
man İşletmeleri, 1951 yılında, mahallinde yönetim esasına 
göre bölgesel bazda kurulan Orman Başmüdürlüklerine bağ
lanmıştır. Orman Başmüdürlüklerinin adı daha sonra Orman 
Bölge Başmüdürlüğü olmuş ve Orman Genel Müdürlüğü'nün 
Taşra Teşkilatını oluşturan bu Orman Bölge Başmüdürlükle
rinin sayısı 24'e ulaşmıştır.

Ormancılık sektöründeki hizmetlerin çok fazla çe
şitlenmesi ve hacminin büyümesi sonucu, bu hizmetleri müs-



takilen ve hizmet esasına göre teşkilatlanarak yürütmek 
üzere 7.8.1969 tarihinde "Orman Bakanlığı" kurulmuş ve 
1595 sayılı "Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun" hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Orman Bakan
lığına bağlı olarak 3.9.1969 tarihinde "Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü",5.1.1970 tarihinde "Or
man Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü" 21.1.1970 tarihinde 
"Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü", 17.2.1976 tari
hinde "Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü" kurul
muştur .

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü'- 
nün taşra kuruluşu, önceleri Orman Başmüdürlüklerine bağlı 
Ağaçlandırma Grup Müdürlükleri, Toprak Muhafaza ve Mer1 a 
Islahı Tatbikat Grup Müdürlükleri, Fidanlık Müdürlükleri 
ve Şeflikleri halinde iken, sonradan bu Genel Müdürlüğe 
bağlı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Bölge Müdürlükleri 
oluşturulmuş ve bunların sayısı 1978 yılında 19'a ulaş
mıştır.

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğünün Taşra 
Kuruluşu Milli Parklar ve Avcılık Bölge Başmüdürlükleri'- 
nde oluşmuştur. Bunların sayısı 1978 yılında 5 adede 
ulaşmıştır.

Gerek Ormancılık Sektörünü gerekse Orman Ürünleri 
Endüstrisi Sektörünü yürüten Orman Bakanlığı, Kanunda 
açıklanan görevlerini 21.9.1980 tarihine kadar sürdürmüş
tür.

Başbakanlık Makamının 21.9.1980 gün ve 1/1-10079 
sayılı teklifi üzerine, Devlet Başkanlığı Makamının 
21.9.1980 gün ve 4-741 sayılı onayına dayanılarak 3203 
sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu hükmüne göre 
kurulmuş olan "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" ile 
1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun hükmüyle kurulmuş bulunan Orman Bakanlığı, "Tarım ve 
Orman Bakanlığı" olarak birleştirilmiştir. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığına, ilgili 
mevzuat gereği tanınmış yetkiler ve verilmiş görevler, 
birleştirmenin bir sonucu olarak Tarım ve Orman Bakanlı
ğına intikal etmiştir.

13.12.1983 tarihli ve 183 sayılı Tarım Orman ve 
Köyişlerı Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenme



si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Köyişleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı adını almıştır.

Halen ormancılık hizmetleri Tarım Orman ve Köyişle- 
rı Bakanlığına bağlı katma bütçeli ve hükmü şahsiyeti 
haiz Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
ile Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü hizmetleri 
"Orman Genel Müdürlüğü", Orman-Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğü hizmetleri, "Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğü" bünyesinde yürütülmektedir.

1.8- ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ :
1.8.1. Ormancılık Sektörünün Amaçları :
-Ormanların Korunması,
-Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik gereklere ve 

çok yönlü yararlanma esaslarına göre yönetilmesi ve işle
tilmesi ve orman ürünlerine olan talebin sürekli olarak 
karşılanması,

-Mevcut ormanların verimlerinin, gördüğü çeşitli 
fonksiyon ve hizmetlerinin, sürekli ve rasyonel bir biçim
de artırılması,

-Yeniden ormanlar kurmak suretiyle mevcut orman 
alanlarının genişletilmesi,

-Orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su 
toplama havzalarında doğal dengenin sağlanması,

-Ormanlar içerisinde veya bitişiğinde yaşayan köy
lülerin olumsuz baskılarının azaltılması için gerekli 
tedbirlerin alınması,

1.8.2. Ormancılık Sektörünün Görevleri:
-Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz 

müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlı
lara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,

-Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik 
ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve 
tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama iş ve iş
lemlerini yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pa
zarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve 
gereçleri temin ve tedarik etmek,



-Ormanları imar ve ıslah etmek, sılvikültürel bakı
mını ve gençleştirilmesini sağlamak,

-Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana 
gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya verimsiz, bozuk 
vasıflı orman alanlarında orman tesisi için ağaçlandırma
lar yapmak, orman rejimine alınacak yetiştirme şartlarının 
elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde 
yeniden orman yetiştirmek, bunun için lüzumlu tohum ve fi
dan üretmek, temin ve tedarik etmek,

-Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma alanı ve 
mesire yerlerinin ayrılması, korunması, işletilmesi; av ve 
yaban hayatı kaynaklarının korunması geliştirilmesi işle
tilmesi; av sahalarının ayrılması ve orman içi suların ve 
ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ile idaresi ve işle
tilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,

-Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaç
landırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesiyle gerçek ve 
tüzel kişileri, hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre 
teşvik etmek ve desteklemek,

-Orman kadastrosu ve mülkiyeti ile ilgili işlerle 
ormanlardaki izin intifa ve irtifak işlemlerini özel mev
zuatına göre yürütmek,

-Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda 
Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,

-Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri 
kurmak,işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elema
nı yetiştirmek üzere okullar açmak,

-Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter 
basan, yayın ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yap
tırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,

-Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratle ve verimli 
yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, bina, tesis, 
tesisat satın almak veya kiralamak, hizmetleri ile ilgili 
bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yap
mak, yaptırmak,

-Orman köyleri ile ilgili yıllık iş programlarını 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile müştere
ken hazırlamak,

-Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri 
ile ilgili orman ve orman yolları ağını tesbit etmek ve 
etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamı’nca tes-



bit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandır
ma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılma
sını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki 
yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,

-Diğer kanunlarla ormancılık sektörüne verilen hiz
metleri ve görevleri yapmak,

1.9. SEKTÖRÜN ORGANİZASYONU :
Anayasa, yasalar ve kalkınma planları ile ormancılık 

sektörüne ülke ormanlarını korumak, genişletmek, geliştirmek 
ve işletmek görevleri verilmiştir. Devlet Planlama Teşki
latı tarafından yapılan kalkınma planlarında yer alan 
ilke politika, hedef ve tedbirler çerçevesinde ormancılık 
sektörü yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmekte
dir.

Ülkemizin %25. 6 1 smı kaplıyan 20.2milycn hektarlık ornanlık 
alanın tamamına yakın bir bölümündeki ormanların idaresi 
ve bu alanlardaki ormancılık çalışmaları Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

6.3.1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunla Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Orman Genel 
Müdürlüğünün 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı Teşkilat 
Kanunu hükümleri gereğince 12 Daire Başkanlığı, 50 Şube 
Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve 
Savunma Uzmanlığından oluşan merkez kuruluşu şema 1' de 
gösterilmiştir.

28 Mart 1986 tarihinde yayınlanan "Orman Genel Mü
dürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri,Çalışma Usul ve Esasla
rı Hakkında Yönetmelik"e göre Taşra Kuruluşu şema-2'de 
gösterilmiştir.

Taşra kuruluşları; 24 Orman Bölge Müdürlüğü, 207 Or
man İşletme Müdürlüğü, 1132 Orman İşletme Şefliği, 11 Or
man Zararlıları ile Mücadele Grup Müdürlüğü, 13 Toprak 
Muhafaza ve Mer'a Islahı Tatbikat Grup Müdürlüğü, 6 Orman 
Tamirhane Müdürlüğü, 32 Orman Fidanlık Müdürlüğü, 42 Orman 
Fidanlık Şefliği, 5 Milli Park Müdürlüğü, 5 Orman Muhafaza 
Memurları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 196 Ağaçlandırma 
Şefliği, 21 Milli Park Şefliği, 18 Av Koruma ve Üretme 
Şefliği, 24 Orman İçi Dinlenme Yerleri Şefliği, 1 Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve buna bağlı 6 Orman
cılık Araştırma Müdürlüğü, 1 Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı



Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve buna 
bağlı 2 Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Türler Araştırma 
Müdürlüğü, 1 Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü, 1 Orman Harita ve Fotogrametrı Müdürlüğü, 1 
Toprak Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü, 30 Amenajman Başmü
hendisliği, 90 Orman Kadastro Komisyonu ve diğer birimler
den oluşmuştur.

Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yanında, 
Taşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından da 
orman köylerine hizmet götürülmektedir. Bu hizmetler sa
yesinde orman köylerinin sosyo-ekonomik durumu iyileşmek
te ve ormanlar üzerindeki olumsuz baskıları azalmaktadır.

Orman-İnsan ilişkileri, çevre koruması, bozulan doğa 
dengesinin yeniden düzenlenmesi, asit yağmurları ile, or
manların tahribi günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. 
Bilindiği üzere, yukarıda bilertilen sorunların çözümü 
genel olarak Çevre Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında 
yer almaktadır. Söz konusu Genel Müdürlük bu sorunların 
çözümü için yaptığı hizmetlerle Ormancılık Sektörüne de 
büyük katkılarda bulunmaktadır.

Ormancılık Sektörü ile ilgili bütün hizmetleri, bu 
organizasyonla yürütmekte olan Orman Genel Müdürlüğü; Or
man Bakanlığının Tarım Bakanlığı ile birleştirilmesinden 
sonra, daha evvel ayrı’ ayrı Genel Müdürlükler kanalı ile 
ve hizmet esasına göre kapsamlı şekilde yürütülmekte olan 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Milli Parklar, Orman-Köy 
ilişkilerinin düzenlenmesi konularını da bünyesine alınca 
bu büyük ve değişik karakterli hizmetlere uygun olarak 
organizasyonunu değiştirmeye çalışmışsa da 27.9.1984 
tarihli 3046 sayılı Kanun çerçevesinde hizmet esasına ve 
hizmet bütünlüğüne göre örgütlenmesini henüz tam olarak 
gerçekleştirememiştir. Bunun sonucu, bazı hizmetlerde du
raksamalar olmuş, bazı hizmetler ve yatırımlar yeterli 
artış trendi gösterememiştir.

Esasen bir Genel Müdürlüğün görev ve yetki kapsamı 
içinde bu ayrı ağırlıklı ve nitelikli hizmetlerin ne 
ölçüde yürütülebileceğinin objektif ölçülerle incelenmesi 
ve değerlendirilmesi ve bu inceleme sonucunda organizas
yonun alacağı şeklin ve kapsamın belirlenmesi lüzumludur.



TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
ORMAN dNEL MÜDCÎRLUĞU 
MERKEZ TEŞKİLATI ŞEXASI



ŞEMA - 2
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TAŞRA TEŞKİLATI ŞEMASI (x)

(x) 28 Mart 1 Od 6 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe gore Taşra Teşkilatı yukarıda gösterilmiştir.
ilgili Yönetmelikte bulunmayan ancak, sektörün organizasyonu başlığı altında sayılan Taşra Kuruluşları tri'len görevlerini
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2.1- ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE KALKINMASINDAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ :

Ekonomimizin öncelikli ve ana sektörlerinden olan 
Ormancılık Sektörü, ülkemiz yüzölçümünün % 26' sını (20,2 
milyon hektarlık) kaplayan orman alanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Ormancılık sektörünün ülke kalkınmasındaki yerinin 
ve öneminin belirlenebilmesi için, sektörün ülke ekonomi
sine katkısının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkısını 
ölçülebilen katkılar ve para ile ölçülemiyen katkılar 
olarak iki ana grupta toplayabiliriz.

Bu katkılar ;
a) Asli orman ürünleri üretimi, tali orman ürünleri 

üretimi, istihdama katkısı, gayri safi milli hasılaya kat
kısı, bölgelerarası gelişme farklılıklarını azaltıcı etki
si, özellikle ileri bağlantılarının yüksek olması sebebiy
le diğer sektörleri etkileme ölçüsü, ödemeler dengesini 
olumlu yönde etkilemesi v.b. gibi ölçülebilen katkıları 
ile,

b) İklim, toprak ve su gibi tabiat elemanlarının ko
runması ve denge içinde tutulması; rüzgar ve kumul hare
ketlerine karşı koyarak su akışının düzenlenmesi, yer altı 
su kaynaklarının devamlılığını sağlayarak çoraklaşmanın 
önlenmesi, dolayısıyla tarıma müsait alanların erozyona 
maruz kalmasını önlemesi, barajların ekonomik ömrünü uzat
ması ; tabii afetlerin önlenmesine yardımcı olması, vatan
daşlarımızın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayarak iş 
verimliliğini artırması, insan sağlığını olumlu yönde 
etkilemesi ve ülke turizmine olumlu yönde katkıda bulun
ması v.b. gibi para ile ifade edilemeyen veya edilmesi 
güç olan önemli katkılardır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, orman
cılık sektörünün sadece sağladığı maddi faydalar gözönüne 
alınarak değerlendirilmesi doğru değildir. Sektör yukarı
da ifade edilen, para ile ifadesi güç olan faydaları da 
düşünülerek Ulaştırma ve Sağlık Sektörü gibi alt yapı 
sektörü olarak değerlendirilmelidir.

Bu bölümde, Sektörün ülke ekonomisindeki rolü değer
lendirilirken, daha ziyade Sektörün ölçülebilen faydaları 
üzerinde durulacaktır.



2.1.1. Ormancılık Sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla 
İçindeki Payı :

Orman Genel Müdürlüğü'nün bilançolarına yansıyan 
asli ve tali orman ürünleri üretim miktarlarını esas ala
rak, üretim metoduyla, Ormancılık Sektörünün Katma değeri
ni hesaplayan Devlet İstatistik Enstitüsünün hesaplamala
rına göre, Ormancılık Sektörünün Milli Gelir İçindeki payı 
yaklaşık binde 5'dir. Ancak, aynı metodoloji ile, Orman 
Genel Müdürlüğü bilançolarına yansımayan gizli yakacak 
odun tüketimi Özel Sektör Odun Üretimi ve Orman Genel 
Müdürlüğü1 nün talep edebileceği sübvansiyonlar da hesaba 
dahil edildiğinde 1968 yılı faktör fiyatlarıyla yapılan 
hesaplamalar neticesinde ormancılık sektörünün gayri safi 
milli hasılaya katkısı % 1.76, gayri safi tarım sektörü 
hasılasına katkısı %7.12 olarak hesaplanmıştır. (1973-1982 
dönemini kapsayan 10 yılının ortalaması).

Ancak, Orman Genel Müdürlüğü bilançolarında yer al
mayan ve bu sebeple üretim değeri tesbit edilemeyen ot, 
yaprak, mantar, çam fıstığı, kekik, meyan kökü, ada çayı, ma
zı, sumak, palamut tırnağı, v.b. tali Ormancılık Sektörü
ürünlerinin katma değerleri ile Ormancılık Sektörünün 
rekreasyon değerleri yukarıda ifade edilen sektörün katma 
değerine ilave edilirse, Ormancılık Sektörünün Gayri Safi 
Milli Hasıla ve Gayri Safi Tarım Sektörü Hasılası içinde
ki payının daha da artacağı açıktır.

Örneğin D.P.T. Ormancılık Sektörü Koordinatörlüğün
de yapılan bir çalışmaya göre 1982 fiatlarıyla sadece
üretilen ot ve yaprağın yarattığı katma değer 534.600 .000.000 
Tl.dır. (1) Bu aynı yıl için üretilen odunun yarattığı 
katma değerin yaklaşık dört katı kadardır.

D.P.T.'nca yakacak odun gizli tüketimi ile odun
dışı orman ürünlerinin Ormancılık Sektörü katma değer he
sabında dikkate alınması faydalı ve zorunlu görülmektedir.

Diğer taraftan Sektörün ülke ekonomisine gerçek
katkısı sektörün tarım ve mer'a arazilerinin verim gücünü 
barajların ekonomik ömrünü artırıcı, tabii afetleri önle
yici etkilerinin gölge fiatlarıyla hesaplanarak rakamlaş- 
tırılmasıyla elde edilebilecektir.

1) BBYKP Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Say.380, ANKARA 1985



2.1.2. Ormancılık Sektörünün Ülkemiz Enerji Üreti
mine Katkısı:

Yıllık resmi ve gayri resmi 28.000.000 m3'ü bulan 
yakacak odun üretimi ile ormancılık sektörü ülkemizin 
enerji talebinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ni
tekim ülkemiz enerji Sektörünün genel görünümü içerisinde, 
Ormancılık Sektörü tarafından üretilen yakacak odun, bi
rincil enerji kaynakları arasında mütalaa edilmektedir. 
1985 yılı sonuçlarına göre, OGM resmi yakacak odun üretimi 
gözönüne alındığında sadece birincil enerji kaynakları 
arasında petrol %43.8, linyit %31.1 ve yakacak odun 
%12.1'lik bir paya sahip bulunmaktadır. Ormanlarımızdan 
resmi yolla elde edilip ısınma amacıyla kullanıan yakacak 
odun üretimin (1983 yılı için) ısı değeri 14.541.282 ton 
linyitin, 9.514.656 ton kok kömürünün veya 7038.246 ton 
fuel-oilin verebileceği ısı değerine eşittir.

Ancak, ormanlarımızdan elde edilen gizli yakacak 
odun tüketiminin de değerlendirmeye tabı tutulması durumunda 
yakacak odunun birincil enerji kaynakları arasındaki payı 
yaklaşık % 201 ye yükselmektedir. Ormanlarımızdan gayri 
resmi olarak elde edilip tüketilen yakacak odun miktarla
rı hesaba dahil edildiğinde, ülkemiz yakacak odun üretimi- 
nin(1985 yılı için) ısı değeri 28.644.124 ton linyitin, 
15.470.846 ton kok kömürünün veya 11.444.188 ton fuel-oilin 
verebileceği ısı değerine eşit olmaktadır.

2.1.3. Ormancılık Sektörünün Türkiye Ekonomisini 
Meydana Getiren Diğer Sektörlerle Olan İleri 
ve Geri Bağlantıları :

Sektörlerin ekonomi içindeki etkinliği, ileriye ve 
geriye doğru bağlantıları ile de ölçülebilmektedir. Her
hangi bir sektörün ileriye doğru bağlantısı, sektörün üre
timine yönelen ara malı talebinin, o sektörün üretimi 
içindeki payıdır. İleriye doğru bağlantı, ara malı talebi
nin toplam talebe oranı olarak da ifade edilebilir. Geriye 
doğru bağlantı ise, herhangi bir sektörün diğer sektörler
den girdi olarak aldığı miktarın, alan sektörün toplam 
üretimine oranıdır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın
dan en son yayınlanan 1978 yılı endüstrilerarası işlemler 
tablosundan faydalanılarak yapılan hesaplamalara göre, 
ülkemizde ormancılık sektörünün ileriye doğru bağlantı 
oranı 0.959251; geriye doğru bağlantı oranı ise,0.169049 
olarak hesaplanmıştır. Aynı tablodan faydalanılarak



yapılan hesaplamalar neticesinde, tüm sektörlerin ileriye 
ve geriye doğru bağlantı oranı ortalamaları yaklaşık 
0.386906 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ormancılık 
sektörünün diğer sektörlerle ileriye doğru bağlantıları 
yüksek, geriye doğru bağlantıları düşüktür. Ormancılık 
sektörü bu özelliği ie, ara malı temin ettiği diğer 
sektörler için hazır arz meydana getirmekte, meydana ge
tirdiği arz, diğer sektörler için en azından ekonomik öl
çeğin üzerinde ise, bu sektörle yeni sanayi birimlerinin 
kurulmasıda uyarıcı rol oynamaktadır. Böylelikle bu sek
tör ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölge
lerde orman ürünlerine dayalı sektörlerin gelişmesini 
teşvik etmekte, dolayısıyla bu bölgelerin ekonomik geliş
mesine yardımcı olmaktadır.

Ormancılık Sektörünün geriye doğru bağlantı 
oranının düşük olması ise birim üretim neticesinde daha 
fazla katma değerin yaratılmasını sağlamaktadır. Devlet 
İstatistik Enstitüsü 1978 Endüstrilerarası işlemler tab
losuna göre, sektör bir birimlik üretimi neticesinde 
0.8383 birim katma değer meydana getirmektedir ki bu oran 
ülke ekonomisini meydana getiren diğer sektörlerin katma 
değer oranlarına nisbeten en yüksek değerlerden biridir.

2.1.4. Ormancılık Sektörünün İstihdama ve Böl
gesel Gelişmeye Katkısı :

Ormancılık sektörü pek az sektörde olan istih
dam meydana getirici özelliği ile ülkemize önemli ölçüde 
istihdam sağlamaktadır. Bunda, sektörle ilgili üretim, ba
kım, nakliyat, ağaçlandırma ve mer'a ıslahı gibi temel 
faaliyetlerin emek-yoğun olması önemli rol oynamaktadır. 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen temel 
ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 1985 yı
lında 60.932 Adam/Gün istihdam imkanı sağlanarak, aynı 
yıl cari fiatlarıyla işçilik masrafları 61.410.970.000TL. 
ödenmiştir. Bu istihdam miktarına özel sektörün kavak 
plantasyonları ve kavak fidanlıkları için istihdam ettiği 
miktarlar da ilave edilirse, sektörün toplam istihdam 
hacmi daha da artacaktır.

Ormanlık alanlarımız ve ormancılık faaliyetle
ri işsizliğin en yoğun ve fert başına gelirin en düşük 
olduğu geri kalmış yörelerimizde yer almaktadır. Yukarıda 
ifade edilen Ormancılık Sektörü gerek gelir ve istihdam 
artışlarına yol açması, gerekse bölgede yeni sanayi kolla-



rının faaliyete geçmesini uyarması özelliklerinin birer 
sonucu olarak, söz konusu geri kalmış bölgelerimizde işsiz
liğin önlenmesinde, bölgelerarası dengesizliğin kısmen de 
olsa azaltılmasında ve bu bölgelerden büyük şehirlere 
olan göçün önlenmesinde yardımcı olmaktadır.

2.1.5. Dış Ödemeler Dengesine Katkısı :

Ormancılık sektörü orman ürünlerine dayalı sa
nayiinin hammadde ihtiyacını büyük ölçüde yerli kaynakla
rımızdan karşılayarak ithal ikamesi sağlamaktadır. Ancak, 
son yıllarda özellikle inşaat sektöründe meydana gelen 
hızlı gelişmeye paralel olarak orman ürünlerine olan 
talep artmış ve yerli üretim iç piyasasının talebini 
karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun neticesinde sadece (x) 
1987 yılında 1.592.115 m3 orman ürünü ithalatı gerçekleş
tirilerek, karşılığında 171.130.000 $ döviz ödenmiştir.
Buna karşılık, 128.314 m3 orman ürünü ihracatı gerçekleş
tirilerek 38.390.000 $ döviz girdisi elde edilmiştir. Di
ğer taraftan 1987 yılında ülkemizde önemli ölçüde ihracat 
potansiyeline sahip olan 24.063 ton orman tali ürünü hariç 
edilerek 34.917.000 $ döviz girdisi elde edilmiş, 2.471 
ton orman tali ürünü ithalatı gerçekleştirilerek 3.897.000 
$ döviz ödenmiştir. Rakamlardan anlaşıldığı gibi ormancı
lık sektörü ürünlerinin dış ticaretimizdeki payı ihmal 
edilecek seviyededir. Nitekim, 1987 yılında orman ürünle
ri ihracatının toplam ihracatımız içindeki payı binde 4, 
orman ürünleri toplam üretim değeri içindeki payı : 1.2 
olarak gerçekleşmiştir.

Ancak, ülkemizde orman ürünleri ithalatının toplam 
ithalatımız içindeki payının giderek artacağı tahmin 
edilmektedir. Nitekim, 1990 yılında yaklaşık 3 milyon m3 
olacak olan endüstriye odun arz açığının 2010 yılında 
yaklaşık 7 milyon m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ül
kemiz endüstriyel odundaki arz talep dengesini ithal yo
luyla sağlamayı tercih ederse, bugünkü dünya ortalama pi
yasa fiyatıyla yılda 817.924.620 $ tutarındaki dövizi

(x) Bu rakam ithal edilen tomruk miktarına, özellikle ül
kemizde orman ürünleri endüstrisinin atıl kapasiteyle 
çalıştığı gözönüne alınarak kereste, parke v.b. işlen
miş orman ürünlerine tekabül eden işlenmiş orman 
ürünlerine dönüştürülerek elde edilen orman ürünü 
miktarının ilave edilmesiyle hesaplanmıştır



diğer ülkelere ödemek zorunda kalacaktır. Bu ise 1987 
yılı toplam ithalatının %5.8'i kadardır.

Yukarıdaki konularda da belirtildiği gibi; emek- 
yoğun teknolojilere uygun olması, istihdama ve bölgesel 
farklılıkların giderilmesine katkısı, geriye doğru bağ
lantılarının düşük, ileriye doğru bağlantılarının yüksek 
olması ve bir alt yapı sektörü niteliği taşıması dolayı
sıyla, diğer sektörleri etkileme derecesinin büyük olması 
ve bütün bunların yanında odun arz açığının giderek 
artacak olması ormancılık sektörünün stratejik bir sektör 
olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir.

2.2- ORMANCILIK İLKE VE POLİTİKALARI :
Ormancılığın ana amacı; ülkenin ve toplumun orman 

ana ve ikincil ürünlerine olanihtiyacının devamlı ve dengeli 
bir biçimde karşılanması ve bunun yanı sıra ormanların 
erozyonu önleme, milli savunma, tabiatı koruma, toplum sağ
lığı, klimatık, hidrolojik, estetik, sportif, rekreasyonel 
ve bilimsel fonksiyonlarının istenilen düzeyde ve sürekli 
olarak sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi bakı
mından ormancılığın yerine getirmekle yükümlü olduğu hiz
metleri dört ana grupta toplayabiliriz.

1- Orman koruma hizmetleri
2- Orman işletmeciliğine ilişkin hizmetler
3- Ağaçlandırma, gençleştirme, mer'a ıslahı ve eroz

yon kontrolüne ilişkin hizmetler
4- Diğer hizmetler
Yukarıda dört ana grupta toplanan ormancılık hiz

metlerinin her birinin yürütülmesinde izlenecek politika
lar ve alınacak tedbirler ise aşağıda özetlenmiştir.

2.2-.1. Orman Koruma Hizmetleri :
Orman koruma hizmetleri;
1- Orman-Halk ilişkilerinin bozulmasında ve koruma 

hizmetlerinin aksamasında son derece önemli olan kadastro 
işlerinin bir an önce bitirilmesi amacıyla kadastro ko
misyonları sayısının artırılması, bu komisyonlarda çalı
şanların özlük haklarının iyileştirilmesi ve kadastro ko
misyonlarında görev alacak ormancı teknik elemanların 
eğitilmesi,
34



2- Ormanla ıç içe yaşayan ve onun bir parçası olan 
orman köylülerinin ormana usulsüz müdahalelerini önleyici, 
onları işe teşvik edici ve gelirlerini artırıcı tedbirler 
alınarak sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması,

3- Orman köylüsünün, sosyal ormancılık doğrultusunda 
ormancılık faaliyetlerine katılımının sağlanması,

4- Ormanlara zarar veren böcek ve hastalıklara kar
şı etkin bir mücadele için gerekli laboratuvar, araç ve 
gereçlerin yeterli hale getirilmesi ve bu alanda çalışa
cak olan teknik eleman sayısının artırılması,

5- Usulüne uygun sılvikültürel müdahalelerle orman
ların yanma hassasiyetlerinin en aza indirilmesi, haber
leşme ağının geliştirilmesi, yangına ulaşma süresinin 
azaltılması gibi tedbirlerle daha etkin bir mücadelenin 
gerçekleştirilmesi ve yangın zararlarının en aza indiril
mesi,

6- Bölge özelliklerine göre hazırlanacak olan mer' a 
ıslahı projelerinin uygulanmasıyla hayvan otlatmasının 
düzenlenmesi,

7- Yukarıda sayılan sosyal, ekonomik ve teknik ted
birlerin yanısıra idari ve yasal tedbirlerin alınması ve 
etkin bir biçimde uygulanması,

olarak özetlenebilir.
2.2.2. Orman İşletmeciliğine İlişkin Hizmetler:
Orman İşletmeciliğine ilişkin hizmetler;
1- Orman Amenajman planlarının, orman işletmelerinin 

amaçlarını çok yönlü faydalanma prensibine göre tesbıt ve 
değerlendirilebilmesi için orman işletmeciliğinin dar an
lamdaki işletme anlayışından çıkarılarak planlı ve rasyo
nel davranan, teknik, ekonomik ve sosyal anlamda bırbiriy- 
le ilişkili bir dızı faaliyeti gerçekleştiren,imkanlar 
ölçüsünde orman ürünleri ve hizmet ihtiyaçlarını yerinde, 
zamanında, yeter miktarda ve sürekli olarak karşılayan, 
orman arazisini bütünüyle ele alıp en yüksek seviyede 
değerlendiren bir teknik ünite şeklinde planlanması,

2- Orman İşletmeciliğinin; toplumun artan istek ve 
ihtıyaçlarıdoğrultuşunda ülkenin sosyal yapısına uygun; 
ormancılığın teknik, ekonomik ve sosyal faaliyetler bütünü 
olarak ele alındığı; ormancılık faaliyetlerine, orman köy-



lüsünün çok yönlü katılımının sağlandığı çok amaçlı 
işletmecilik yapısına kavuşturulması,

3- Faydalanmayı düzenleyen amenajman planlarının 
entansif orman işletmeciliğinin gerektirdiği üniteler bü
yüklüğünde düzenlenmesi,

4- Orman yolları ve tesisleri yapımının hızlandı
rılması ,

bunun için ;
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bu 

alandaki çalışmaların hızlandırılmasının temini,
- Plan ve proje çalışmalarını yapacak teknik perso

nelin artırılması ve eğitilmesi
- İhaleyle yaptırılacak yol miktarının artırılması,
5- Odun kökenli orman ürünlerinde, özellikle tomruk

ta ortaya çıkan ve hızla artmakta olan arz açığının 
önlenmesine azami özenin gösterilmesi ve bunun için ;

- Hasat zayiatlarının azaltılması,
- İdare sürelerinin kısaltılması ve hızlı gelişen 

tür ağaçlandırmalarına ağırlık verilmesi,
- Bozuk orman alanlarının ıslah ve ihya edilmesi,
- Yapılacak bakım ve gençleştirme çalışmaları ile 

ormanların verim gücünün artırılması,
- Tarım ormancılığının geliştirilmesi ve diğer odun 

arzını artırıcı tedbirlerin alınması, bunun yanısıra odun 
hammaddesinin rasyonel kullanılması ve ikame maddelerinin 
geliştirilmesi gibi odun talebini azaltıcı tedbirlerin 
alınması,

6- Orman ikircil ürünlerinin envanterinin yapılması, 
devamlılık ilkesine bağlı kalınarak işletilmesi ve var
lıklarının artırılması,

7- Ormanların hidrolojik, klimatik, erozyonu önleme, 
tabiatı koruma, toplum sağlığı, milli savunma, rekreasyonel 
sportif, estetik ve bilimsel faydalarının üs düzeyde ve 
sürekli olarak sağlanması,

8- Çevre kirliliği sorunlarının çözümüne ve sağlığa 
yarayışlı, estetik değerde, müstesna kültürel kaynak ve 
bilimsel araştırma ortamı niteliğindeki tabiat anıtı, mil
li park, tabiat parkı ve tabiatı koruma alanlarının■korun
masına özen gösterilmesi,

olarak özetlemek mümkün olmaktadır.



2.2.3- Ağaçlandırma-Gençleştirme, Mer'a Islahı ve 
Erozyon Kontroluna İlişkin Hizmetler :

Söz konusu hizmetleri :
1- Günümüzdeki ve gelecekteki büyük arz açığı dik

kate alınarak, özel sektörün de iştirakinin sağlanmasıyla 
yıllık ağaçlandırma alanının gereken düzeye çıkarılması,

2- Ağaçlandırmaların, öncelikle mülkiyet ihtilafla
rının çözümlendiği yerlerden başlanarak yapılması ve 
diğer ağaçlandırma alanlarına ait mülkiyet problemlerinin 
bir an önce çözüme ulaştırılması,

3- Günümüzdeki ve gelecekteki toplumun ve sanayii
nin orman ürünlerine olan ihtiyaçları ile bunun yöresel 
ağırlık ve özelJeklerinin dikkate alınarak ağaçlandırma 
amaçlarının buna göre tesbit edilmesi,

4- Orman ürünlerine olan talebin dikkate alınması
nın yanısıra ağaçlandırma çalışmalarında hızlı gelişen 
türlere öncelik verilmesi,

5- Kavakçılıkla ilgili araştırma ve geliştirme ça
lışmalarının hızlandırılması ve kavakçılığın geliştiril
mesi ,

6- Tohum ıslah çalışmalarına önem verilmesi ve 
mutlaka kaliteli tohum kullanılmasına özen gösterilmesi,

7- Erozyon ve sel Şaşkınlarının önlenmesine yönelik 
tedbirlerin yukarı havzalardan başlanarak alınması,

8- Arazı kabiliyet sınıfları gözönünde tutularak 
birim sahadan alınacak en kaliteli ve prodüktif ürünlerin 
tesbıt edilmesi ve buna uygun olarak toprak ve su koruma
sı önlemlerinin alınması,

9- Bölge özelliklerine göre ciddi bir şekilde etüdü 
yapıldıktan sonra hazırlanacak olan mer'a ıslahı projele
rinin eksiksiz uygulanması, uygun bazı yöreler için tarım 
ormancılığı projelerinin hazırlanarak, enerji ormanı 
tesisi ve yenilenmesi çalışmaları ile kombine edilmesi ve 
hayvan otlatmasının düzenlenmesi,

olarak belirtebiliriz.
2.2.4- Diğer Hizmetler :
Diğer hizmetler olarak;
1- Tanıtım konusundaki faaliyetlerin hızlandırılma

sıyla ormanların ve ormancılığın ülke ekonomisi bakımın-
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dan taşıdığı önem konusunda toplumun ve karar organları
nın gereği gibi aydınlatılması,

2- Geniş bir etki alanı olar TRT ile daha sıkı bir 
işbirliği yapılarak özellikle köylülere yönelik program
larda bu değerli kaynağımızın korunması ve planlı bir 
şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin anlatılması,

3- Meslek öncesi ve meslek içi- eğitime önem veril
mesi, ilgili eğitim kuruluşlarıyla gerekli ilişkilerin 
kurulması ve teknik elemanların uzmanlaştırılmasının 
sağlanması,

4- Gelişmiş ülkelerdeki ormancılık uygulamaları 
konusunda teknik- elemanlarımızın bilgi ve görgüsünü artı
rıcı yeterli eğitim programlarının düzenlenmesi ve dış 
kaynaklı projelerin yaygınlaştırılması,

5- Avrupa Topluluğuna tam üye olunacağı gözönüne 
alınarak, Avrupa Topluluğu ülkelerinin tarif ve kriterle
rine uygun, karşılaştırma kolaylığı sağlayıcı ormancılık 
istatistiklerinin geliştirilmesi,
6- Personelin özellikle teknik elemanların yer ve çalışma 
alanının değiştirilmesi sırasında, daha önceki çalışma ko
nusu ile çalıştığı bölgenin gözönünde bulundurulması ve 
sık sık yer değiştirmelerden kaçınılması,

7- Araştırıcı eleman yetiştirilmesi ve onların mes
leğe bağlanmasını sağlayıcı tedbirlerle araştırma çalış
malarının geliştirilmesi, araştırma konularının uygulamaya 
yönelik olması ve araştırma sonuçlarının uygulamada 
değerlendirilmesi,

hizmetlerini belirtebiliriz.
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BÖLÜM - 3 
ORMAN KADASTROSU VE SINIRLANDIRMA

3.1- MEVCUT DURUM :
3.1.1- Mevzuat :
Bir işletmenin veya tesisin tam randımanla çalışa

bilmesi için herşeyden önce üzerinde kurulduğu arazinin 
güven altına alınması, sınırları ve hukuki durumunun 
kesinlikle belli olması gerekmektedir.80-lOOyıl sonrası 
için çeşitli yatırımlar yapılan bir orman işletmesinin de 
tam randımanla çalışabilmesi için öncelikle sınırlarının 
ve arazisinin hukuki durumunun belirlenmesi son derece 
önem taşımaktadır.

Bu sebeple, Cumhuriyet döneminde orman sınırlan
dırma ve mülkiyetinin hukuki olarak belirlenmesi hususuna 
ilk defa 1937 yılında yürürlüğe konulan 3116 sayılı 
kanunda yer verilmiş ve ilk orman sınırlandırma çalışma
larına bu kanunla başlanılmıştır.

Söz konusu 3116 sayılı yasada ve ondan sonra en son 
olarak çıkarılan 6831 sayılı orman kanununda orman 
kadastrosunun 10 yıl iğinde bitirileceği vurgulandığı 
halde günümüze kadar istenilen sonuca bir türlü ulaşıla- 
mamı ştır.

3.1.2- Mevcut ve Potansiyel Alanlar :
1980 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından ya

yınlanan Türkiye Orman Envanteri Kitabına göre Türkiye 
orman alanını'n miktarı 20.199.296 ha. dır. Söz konusu 
ormanlık alan,orman kadastrosuna konu olan toplam potansi
yel alandır. 1987 yılı sonu itibariyle 9.817.287 ha. or
manlık alanın kadastrosu yapılmış bulunmaktadır. Toplam 
ormanlık alandan bu güne kadar (1987 sonu itibariyle) 
kadastrosu yapılan orman alanı çıkarıldığı takdirde, 
kadastrosu yapılması gereken potansiyel alan miktarı 
10.382.009 ha. olarak hesaplanmaktadır.

3.2. PROBLEMİJCR :
Kadastro heyet ve personel sayısının yetersizliği., 

komisyonlarda görev yapan personelin arazi çalışmalarına 
ilişkin olarak ek ücretler, kadastro komisyonlarının em-



rinde bulunan ulaşım araçlarının çoğunun eski model 
oluşu ve ölçü aletlerinin çoğunlukla yıpranmış olması, 
kadastro faaliyetlerinin istenilen seviyeye çıkarılmasın
da problem teşkil eden başlıca hususlardır.

3.3- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR :
Ormanların kadastrosu ülkenin genel kadastro da

vası ile yakından ilgilidir. Genel kadastro davasını 
çözümleyememış bir ülkede orman kadastrosunun çözümlenmiş 
olacağını düşünmek mümkün değildir. Bu durum ülkemizde 
arazı kullanım planlarının yokluğu ile daha da çıkmaza 
girmektedir.

Kadastronun en önemli dayanağı nirengiye bağlı bü
yük ölçekli haritadır. İleri ülkeler yapılan kadastral 
haritadan, başka faydaların da sağlanabileceğini düşünmüş 
ve bu amaçları da gerçekleştirecek şekilde kadastral 
harita yapma yoluna gitmişler ve bunu da başarmışlardır. 
Mesala, gelişmiş ülkelerin çoğunda kırsal alandaki 
parsellerin geometrik şekli ile birlikte toprağın verim 
gücü ve piyasadaki değeri belirlenmekte ve belirlenen bu 
değerlere göre vergi alınmaktadır. Böylelikle vergilerin 
adaletli bir şekilde toplanması sağlanmaktadır.

Kadastro, bir defa yapılmakla sona eren bir konu 
değildir. Batı ülkelerinde arazideki sınır değişmeleri 
günü gününe takip edilerek kadastro haritalarına geçiril
mektedir. Birçok ülkede bu işler bilgisayar tekniğinden 
yararlanılarak yapılmaktadır. Ülkemizde kadastro harita
larının yenilenmesi ışı ya çok az yapılmakta ya hiç ya
pılmamaktadır. 3. ve 4. kalkınma planlarımızda bazı yöre
lerin kadastral haritalarının yenilenmesi istenmiş fakat 
hiçbir şey yapılamamıştır.

Batı ülkelerinde çok yönlü kadastro haritaları 
yapılarak ülkenin her çeşit harita işleri bunlarla 
karşılanmaktadır.Ülkemizde, tek yönlü kadastro dahi 
yapamayan kuruluşlarımızdan çok yönlü kadastro yapması 
beklenemez.

Batı ülkelerinin büyük çoğunluğunda orman idareleri 
harita yapmamaktadır. Bizde ise harita yapma zorunluğu 
bugüne kadar vardı, bugün de vardır. Ekiyle giderse önümüz
deki yıllarda da olacaktır. Ülkemizde mülkiyetle ilgili 
problemler çok karmaşık durumdadır. 20-25 yıl süren sınır



davalarına ve mülkiyet anlaşmazlıklarına çok rastlanmak- 
tadır.

Batı ülkelerinde tapu ve kadastro kavramları çok 
uzun yıllar önce yerleşmiş ve tüm taşınmaz mallara birer 
belge verilmeye başlanmıştır. Teknik ilerledikçe bu bel
geler de geliştirilmiş, herhangi bir şüpheye yer verilme
yecek duruma getirilmiştir. Vatandaşların elinde bir mül
kiyet belgesinin bulunmaması, bulunanların da araziye uy
maması kadastro çalışmalarını çok aksatmaktadır. Mesela, 
iki köy arasında uzun yıllardan beri çatışma konusu olan 
bir yaylanın yasalarımızdaki orman tanımına göre orman 
sayılması gerektiği halde ancak iki köy halkı birden Orman 
İdaresinin karşısına dikilmektedir. Batı ülkelerinde 
böyle bir yaylanın kime ait olduğu uzun yıllar önce 
tesbit edildiğinden bugün artık tartışma ve dava konusu 
olmamaktadır.

Bir diğer husus da batı ülkelerinde ölçülen alanın 
sınırlarını belirleyen işaretlerin arazide zaman zaman 
kontrol edilmesi ve yok olanların yenilenmesidir. Arazi 
sahipleri ve kamu kurumlan arazilerinin sınırlarını 
kontrol etmekte ve tecavüzleri önlemektedirler. Bizde ise 
bu kontrol çok yetersiz kalmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerindeki duruma göz atmak 
gerekirse :

Amerika'da sınır noktalarına birer beton gömülmekte, 
sınır taşlarının kolay bulunabilmesi için ağaç gövdeleri
nin sınır taşlarına bakan yüzlerine özel işaret verilmek
tedir. Bu özel işaretlere taşın numarası da yazılmaktadır. 
Yapılan kontrollerde yerdeki taşı örten bütün bitkiler 
kesilmekte, ağaçlardaki işaretlerden bozulanlar da yem
lenmektedir. Sınır taşlarının hepsinin altında sigorta 
bulunmaktadır. Yok edilen sınır taşının yeri sigortalar
dan yararlanarak bulunabileceği gibi komşu sınır noktala
rından yararlanarak da bulunabilmektedir.

Amerika'da ormanların kadastrosu Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Korunması ve yok 
olan noktaların yenilenmesi işlemleri ormancılar tarafın
dan yapılmaktadır.

Bir diğer örnek de Avusturya ormancılığından veri
lecek olursa ; Burada arazi çok engebeli olduğu için 
orman sınırlarına 50-200 metre aralıklarla beton taşlar



dikilerek üzerine numara yazılmış ve aynı numaralar hari
taya işlenmiştir. Haritada sınır taşlarının yerleri ve 
numaraları görülmektedir. Sınır taşları arasındaki uzak
lıklar ve açılar teodolitle ölçülmüş ve tutanaklara ya
zılmıştır.

Yukarıda açıklanan Amerika Birleşik Devletlerinde 
ve Avusturya'daki orman kadastrosu ile ilgili çalışmalar 
ileri ülkelerin bu konuya ne kadar önem verdiğini ve 
meseleyi ne kadar köklü bir şekilde ele aldığını yeterin
ce ortaya koymaktadır.

Amerika ve Avrupa gibi ileri ülkelerin hepsinde sı
nırlar daima teodolitle ölçülmekte ve nirengi noktalarına 
bağlanmaktadır. Geodezi ilmi sınır ölçmelerinde teodolit 
kullanmayı ve nirengiye bağlanmayı şart koştuğu halde, 
ülkemizde yapılan orman kadastrosu çalışmalarında çok az 
teodolit kullanılarak nirengiye bağlantı yapılmıştır. Bu 
nedenle bugüne kadar pusula kullanarak ve semt açısı öl
çülerek tahdit çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ülkemizde 
yapılan orman tahdit ve kadastro çalışmalarının tamamına 
yakınında pusula ile poligonsal ölçme ve el ile fotoğraf
lara nokta koyma metodu uygulanmıştır. Bunların her ikisi 
de çağdaş kadastro yöntemi olmaktan çok uzaktır.

3.4- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :
3.4.1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 

Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
5. BYKP dönemine kadar orman sınırlama, aplikasyon 

ve 2. Madde uygulamalarında sağlanan fiziki gerçekleşme
ler plan dönemleri itibariyle Tablo 5'de gösterilmiştir.

Tablo 5 : Orman Sınırlama, Aplikasyon ve 
2. Madde Gerçekleşmeleri

P1 .in 
Doneml Yıllar

Orman Sınırlaması 
(ha. ı

Aplikasyon 
(ha. )

Plan Üncesı 3.839.936 -

I 1963-1967 800.391 -

11 196B- 1972 1.7b6.824 -

İÜ 1973- 1977 1.368.156 1.396.231
- 197B 317.020 326.222

IV 1979- 1983 1.146.182 1.008.220
- 1984 62.453 496.677

TOPLAM 9.300.962 3.227.350



3.4.2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemindeki 
Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :

5. BYKP dönemine ilişkin orman sınırlama, aplikasyon 
ve 2. Madde programları ile 1985 ve 1986 yılları gerçek
leşmeleri aşağıda tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 : Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi Orman 
Kadastrosu Programları ve 1985-1986 Yılları 
Gerçekleşmeleri ,, .

Yıllar

F A A L İ Y E T L E R
Orman Sınırlaması Aplikasyon

Program Gerçekleşme Program Gerçekleşme
1985 337.500 260.582 + 181.237
1986 400.000 131.989 + 178.169
1987 280.000 392.000
1988 280.000 392.000
1989 280.000 392.000

3.5- VI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HEDEFLERİ : 
(1990-1994)

3373 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile 6831 sayılı ka
nunun 6. maddesinde değişiklik yapılarak "Devlet Ormanı 
Sayılan Yerlerde Herçeşit İşler Orman Genel Müdürlüğünce 
Yapılır ve Yaptırılır" hükmü getirilmiştir.

Sözkonusu kanun gereğince, orman sınırlama tayin ve 
tesbitinin Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılması, or
man kadastrosu halen yapılmamış ilçe, belde ve köylerdeki 
nirengi tesisi, ölçme ve haritalama işlerinin ihale ile 
yaptırılması mümkün olacaktır.

Bu durumda, 1 kadastro komisyonunun 8.000 hektar 
alanın orman sınırlamasını ve 6840 hektar alanında apli
kasyon ve 2. Madde uygulamasını yapabileceği mümkün 
görülmektedir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine ilişkin 
hedefler aşağıda tablo 7'de verilmiştir.



Tablo 7- Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi 
Orman Kadastrosu Hedefleri
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3.6. TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK 
TEDBİRLER :

3.6.1. Politikalar :
1. Orman kadastrosu mutlaka memleket nirengisine 

bağlanacaktır.

2. Orman-Halk ilişkilerinin bozulmasında büyük bir 
önem taşıyan kadastro işlerini çözümlemek üzere yapılan 
kanun değişikliğine bir an önce işlerlik kazandırılarak 
Ana Plan dönemi içersinde kadastro çalışmalarının tamam
lanmasının sağlanmasına çalışılacaktır.

3. Kadastro programları öncelikle ihtilafların çok 
olduğu, arazilerin kıymetli bulunduğu yerler ile toprak 
ve tarım reformu arazi tapulaması uygulanan yerler için 
yapılacaktır.

3.6.2. Tedbirler :
1. Kadastro çalışmalarının tamamlanması için komis

yon adedi plan döneminin başlangıcında en az 100 adede 
çıkarılacak ve bu komisyonlar, çalışmalar tamamlanıncaya 
kadar faal halde tutulacaktır.

2. Komisyon elemanlarının özlük hakları düzeltile
rek arazi çalışmalarının cazip hale getirilmesine çalışı
lacaktır.



3. Komisyonların yerleşim (lojman ve idare binaları) 
meseleleri çözümlenecektir.

4. Merkez-Taşra işbirliği artırılarak komisyonlara 
yardımcı denetimler yapılacaktır.

5. Komisyonların her türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

6. Orman kanununda yapılan değişikliğe paralel ola
rak kadastro çalışmalarındaki teknik faaliyetlerin ihale 
yolu ile yaptırılmasına bir an önce işlerlik kazandırıla
cak ve söz konusu faaliyetlerde Özel Sektörün yer alması
nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

3.7.  SAĞLANACAK FAYDALAR :

Orman alanlarının kadastrosunun bir an önce bitiril
mesi ile ormancılığımız ve ülke ekonomisi açısından çok 
çeşitli ve önemli faydalar sağlanacaktır.

Söz konusu faydaların ormancılığımıza ve ülke eko
nomisine etkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ormanların saha bütünlüğü sağlanacak ve hukuki 
orman alanı varlığı belirlenecek,

b) Ormancılık hizmetleri daha verimli ve düzenli 
bir şekilde yapılacak,

c) Mülkiyet ihtilafları asgariye inecek ve orman- 
halk ilişkilerinde iyileşme sağlanacak,

d) Orman kadastrosuna tahsis edilen kaynağın önemli 
bir miktarı diğer ormancılık hizmetlerine ayrılabilecek
tir.
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BÖLÜM - 4
ORMAN AMENAJMANI- HARİTA VE FOTOGRAMETRİ

4.1. ORMAN AMENAJMANI :
4.1.1. MEVCUT DURUM :
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ve 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) dönemini 
içerisine alan 1963-1972 yılları arasındaki 10 yıllık sü
rede Türkiye'deki bütün ormanların ve Devlet Orman İşlet
melerinin Amenajman planları bitirilmiş ve uygulamalarına 
geçilmiştir.

4.1.1.1. Mevzuat :
1963-1972 yılları arasındaki dönemde düzenlenen 

Amenajman Planlarının uygulanması ile kazanılan yeni bil
giler ve deneyimler, alman olumlu ve olumsuz sonuçlar 
gözden geçirilmek ve değerlendirilmek, ayrıca orman iş
letmeciliğimizin gelecekteki gelişme ve entansifleşme ça
baları da dikkate alınmak suretiyle hazırlanan "Orman 
Amenajman Planlarının Düzenlenmesine, Uygulanmasına ve 
Yenilenmesine Dair Yönetmplik" 21.8.1973 tarihinde yürür
lüğe konulmuştur.

1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı,1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş 
Yılık Kalkınma Planı ve 1985-1989 yıllarını kapsayan 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde, Amenajman 
Planlarının yapılması, uygulanması, ara yoklamalarının 
yapılması ve yenilenmesi 1973 yılı Amenajman Yönetmeliği
nin esaslarına ve metodlarına göre yürütülmüştür.

Bu yönetmeliğe göre Amenajman Planları için gerekli 
haritaları yapmak üzere, Harita Genel Komutanlığı tara
fından düzenlenen 1/25.000 ölçekli haritalar esas alınmış, 
ortalama ölçeği 1/20.000 olan hava fotoğrafları üzerinde 
Fotoğraf Enterpretasyon tekniği uygulanmak sureti ile 
meşçere tipleri ayrılmış ve bu meşçere tipleri 1/25.000 
ölçekli haritalara taşınmak suretiyle Meşçere Tipleri 
Haritaları düzenlenmiş ve bu haritalar üzerinde yüzölçüm
leri hesaplanmıştır. Ayrıca yetişme ortamının verimlili
ğini gösteren Bonitet Haritaları, maktalı ormanları için 
de Yaş Sınıfları Haritaları vücuda getirilmiştir.



Yine bu yönetmelik gereğince ormanların aktüel ku
ruluşunu ortaya koymak ve uygulanacak sılvıkültürel işle
ri saptamak için, hava fotoğraflarına, yer ölçmelerine ve 
matematik-istatistik yöntemlere dayanan Kombine Envanter 
Metodları uygulanmıştır.

Sözkonusu yönetmeliğe göre faydalanmayı düzenlemek 
için aynı yaşlı ve maktalı koru ormanlarında Eşit Hası
latlı Yaş Sınıfları Metodu, değişik yaşlı seçme ormanla
rında Çap Sınıfları Metodu, traşlama baltalıklarında 
Gerçek Yıllık Alan Metodu, kıyaslama amacı ile bütün koru 
ormanlarında Genel Eta Formülü kullanılmış, bu formülle
rin verdiği sonuçlar, Silvikültürel İlkelere Dayanan 
^fetod i le karşılaştırılmış ve bunlar arasında iyi bir 
uyum ve uzlaşma sağlanmıştır.

4.1.1.2. Teşkilat ve Personel :
Mevcut organizasyon, şema 3'te, 1980-1988 yılları 

arası teknik ve yardımcı personel durumu yıllar itibariy
le aşağıda tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8 : 1980-1988 arası Mevcut Teknik ve Yardımcı
Personel Durumu

Yıl
Orm.Yük.Mün. 
Orm.Müh.

Teknisyen
(Desinatör)

Memur Şoför

1980 75 21 22 23
1981 83 21 22 23
1982 119 24 24 35
1983 109 29 23 34
1984 136 25 17 39
1985 117 28 18 40
1986 113 31 18 38
1987 106 28 17 34
1988 109 29 18 38

4.1.1.3. Araştırma :
V. Beş Yıllık Plan dönemi için, Orman Genel Müdür

lüğünün (OGM) lüzum görmesi üzerine, İ.Ü. Orman Fakültesi 
ile Ormancılık Araştırma Enstitüsü yetkili araştırmacıla
rı marifetiyle, Devlet Orman İşletmelerindeki amaç tes-



bitine ilişkin (belirlenen yöntemler üzerine) araştırma
lar sürdürülmektedir.

1969 yılından başlamak üzere, orman işletmelerinde
ki çeşitli ağaç türleri için tesbıt edilen idare sürele
rinin tümü ile gözden geçirilmesi ve kısaltılması eğilim
leri belirmiş, bu konuda çeşitli toplantılar ve yayınlar 
yapılmış, Orman Genel Müdürlüğünün 12.4.1978 tarihli 
olurları ile idare süreleri önemli ölçülerde kısaltılmış
tır. Başlıca ağaç türleri için değişik dönemlerde çıkarı
lan Amenajman Yönetmeliklerinde ve Orman Genel Müdürlüğü 
Olur'larında verilen ve Amenajman Planlarında kullanılan 
idare süreleri Tablo 9'da verilmiştir. Eraslan'ın yaptığı 
araştırmalarla vardığı sonuçlara göre, idare süresi soru
nunun henüz çözümlenmediği. bütün ciddiyetini ve güncelli
ğini sürdürdüğü, bu problemin tam olarak çözümünün Devlet 
Orman İşletmelerinde amaçların tesbitinde yeni araştırma
ların yapılmasına bağlı olduğu ortaya çıkmıştır.

4.11.4- Mevcut ve Potansiyel Alanlar :
20.2 milyon hektar olan Türkiye orman alanının 

envanteri kombine envanter metodu uygulanarak tamamlanmış 
ve amenajman planları yapılmıştır.

İşletme Şefliği bazında, bir iş programına göre ya
pılmakta olan Türkiye Ormanlarının amenajman envanter ve 
planlama işinin zamanında ve sürekli olarak yapılması 
gerekmektedir.

1973 yılından 1987 yılı sonuna kadar 11.135.000 ha. 
ormanlık alanın amenajman planları yenilenebılmiştir.

4.1.1.5- istihdam :
Teknik ve idare personel istihdamı, Teşkilat ve 

Personel ait başlığı (4. 1.1.2) altında incelenmiştir. Va
sıfsız işçi istihdamı ise bir amenajman grubunun çalıştı
racağı işçi adedine ve çalışılan gün sayısına bağlı olarak 
değişmektedir.

4.1.2- PROBLEMLER :
Orman Amenajman çalışmalarında karşılaşılan önemli 

problemler aşağıda özetlenmiştir.
1- Orman Amenajman Planları, ancak, hem sahibi belli 

hem de sınırları arazide ve harita üzerinde belli olan 
ormanlarda yapılır. Oysa Türkiye'deki. Devlet Ormanlarının



Tablo 9. Başlıca Ağaç Türleri İçin Değişik Dönemlerde Çıkarılan 
Amenajman Yönetmeliklerinde ve Orman Genel Müdürlüğü 
OLUR'larmda Verilen ve Amenajman Planlarında Kullanılan 
İdare Süreleri

- 1941 Yılı 1952 Yıl: 1955 yıl:1964 ve 1965 1968 yılı 1975 ve 197< 3.3.1977 12.4.1978
Ağaç Yönetmeli Yönetme Yönetme yıllarında Yönetmelikyılları Ame Tarihli Tarihli
Türleri ğinde liğinde liğinde Örnek İşletrreTasar ısınetnajman Plan Orman CbnelOrman Cfenel

Planlarında larında Müdürlüğü Müdürlüğü
CUJR'urda CLUk'unda

Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl
Karaçam 150 120-180 120-180 140 100-140 100 ve 120 70, 90ve 100 80 ve 100
Sarıçam 150 120-180 120-180 - 100-140 _ 80 ve 100 80 ve 100
Kızılçam 150 120-150 80-150 70,80 ve 90 60-90 60 40 ve 50 50 ve 60

Fıstıkçarru - - - 60-100 80 - -

Göknar 120 120-150 120-150 - 100-120 120 100 100
Ladin 150 120-150 120-150 - 100-120 — - 90 ve 100
Sedir 200 200 200 180,200 ve 220 120-160 100 ve 120 80 ve 100 80 ve 100
Meşe 200 200-300 200-300 200 100-140 - -

Kayın 120 120 120-150 120 100-140 — - 100 ve 12(
Gürgen - - - - 100-140 - - -
Kızılağaç - - - - 40-60 - - -
Dı şbudak
Akçaağaç - - - 60 60-80 - - -

Karaağaç

Kaynak : Erasian, İ. 1981 Orman İşletmelerimizde İdare Süresi Kısaltmalarının Etkileri 
Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No: 2844/301 S. 139



sınırları arazide ve harita üzerinde belli edilerek Orman 
Kadastrosu tamamlanmamıştır. Bir çok yarlerde Orman Amenaj- 
man Hey'etleri sınırları yasal yolla belli edilmeyen or
manların Amenajman Planlarını düzenlemek zorunda kalmış
lardır. Bu sorunun çözümlenmemesi, plani arın yapılmasında, 
uygulanmasında ve her türden işletme faaliyetlerinin 
yapılmasında büyük zorluklar ve engeller meydana getir
mektedir.

2- Orman Amenajman Planları, amaçları belli olan 
Orman işletmelerinde, bu amaçları gerçekleştirmek için ya
pılır. Oysa Birinci, İkinci. Üçüncü. Dördüncü ve Beşinci 
yıllık Kalkınma Planlarını içersine alan 1963-1988 yılla
rı arasında yapılan Amenajman Planlarının en önemli 
eksikliklerinden birisi, Devlet Orman İşletmelerinin 
amaçlarının; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, buna uygun 
olarak çıkarılan orman yasaları ile diğer yasalardaki 
hükümlere ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Döndüncü ve Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında çizilen hedeflere uygun 
olarak; Türk Ulusu'nun başta orman ürünlerine olan gerek
sinimleri olmak üzere, ormanların hidrolojik, klimatık, 
erozyonu önleme, toplum sağlığı, doğayı koruma, rekreasyan, 
ulusal savunma, estetik ve bilimsel fonksiyonlarına olan 
gereksinimlerini maksımal derecede ve sürekli olarak kar
şılayacak biçimde tesbıt edilmemesi ve bu amaçların Ame
najman Hey'etlerine verilmemiş olmasıdır. Devlet Orman 
İşletmelerinin amaçlarının tesbıtı esasları ve yöntemleri 
bir çok önemli ve aktüel problemin çözümü bu güne kadar 
mümkün olamamıştır.

3- Türkiye'deki ormanların ayrıldığı işletme sınıf
larının bugünkü kuruluşları(Aktüel kuruluşları) optımal 
kuruluşa sahip olmadrğı gibi optımal kuruluşlardan çok 
değişik biçimlerde ve büyük oranlarda sapmalar göstermek
tedir. Özellikle idare sürelerinin kısaltılması da bu 
sapma biçim ve oranlarını arttırmış bulunmaktadır. Türki
ye'de orman amenajmanı çalışmalarında karşılaşılan önemli 
ve güncel problemlerden birisi de, optımal kuruluştan çok 
değişik biçimlerde ve oranlarda sapma gösteren İşletme 
Sınıflarını, kararlaştırılacak uygun Düzenleme Süreleri 
içerisinde optimal kuruluşlara ulaştırmak ve en azından 
bu kuruluşlara yaklaştırmak önemli ve aktüel problemler
den olmaktadır.

4- Yapılan inceleme ve araştırma sonuçları göster
miştir ki; Türkiye'deki aynı yaşlı ve maktalı ormanlarda.
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Yaş Sınıfları Metoduna göre, bir arada ve toplu olarak 
600 hektara kadar ve hatta daha fazla büyüklükte traşlama 
kesimine ve dikimle-yapay yolla veya doğal yolla meşçere 
kurmaya dayanan gençleştirme alanları oluşturulmuştur. Bu 
gibi tek meşçere halinde oluşturulan geniş alanlar Orman 
Ekosıstemını zedelemekte, toprağın niteliklerini bozmakta, 
erozyona olanak hazırlamakta, yangın, böcek ve diğer 
zararlı faktörlerin etkilerini arttırmaktadır. Gençleştir
me alanlarının optımal büyüklüğünün saptanmaması bir 
problem olarak önemini sürdürmektedir.

5- Amenajman planlarının bazılarında, aynı yaşlı ve 
maktalı koru ormanları için önceden hazırlanan yeter 
yoğunluktaki Yol Şebekesine dayanan bir ıç Taksimat Şebe
kesi meydana getirilmemiştir. Bunun sonucu olarak bu gibi 
ormanlarda Ekoloji. Yol ve Transport Tekniği, Orman Koruma 
Tekniği. Silvikültür Tekniği, Orman Ürünlerini Değerlen
dirme Tekniği, Orman Amenajmanı ve Ormancılık İşletme 
Ekonomisi Disiplinlerinin istek ve gerekleri yerine 
getirilmemiştir.

6- 1963-1989 yılları arasındaki dönemlerde Elektro
nik Bilgi İşlem Tesislerinden yararlanma, sadece Amenaj
man Planı düzenlemek ve yenilemek için yapılan envanter 
donelerinin değerlendirilmesine inhisar etmiştir. Bugün 
bir çok ülkede. Orman Amenajman Planı yapmak için alına
cak kararlarda, özellikle idare süresinin saptanmasında, 
ormanın aktüel kuruluşunun optımal kuruluşa ulaştırılma
sında, buna uygun düzenleme sürelerinin belirlenmesinde, 
faydalanmayı düzenleyen Amenajman Metodlarının uygulan
masında Modern Optimal Karar Verme Metodları kullanılmakta 
bu amaçla elektronik bilgi işlem tesislerinden yararla
nılmaktadır. Bu modern metodlardan ve değişik tiplerdeki 
Elektronik Hesap Makinalarından hangi alanlarda ve ne 
ölçüde yararlanılacağı bir problem olarak verilmiş bulun
maktadır .

7- Yürürlükteki Amenajman Yönetmeliğine göre yapılan 
amenajman planları, Orman İşletmesinin doğal koşullarına 
dayanan, orman ürünleri üretiminin, ormanın diğer hizmet 
ve fonksiyonlarının sürekliliğini ön planda tutan Doğal 
Amenajman Planı niteliğini taşımaktadır. Ancak söz konusu 
planlar Orman İşletmesinin Ekonomik sürekliliğini de dik
kate alan, böylece hem doğal sürekliliği, hem de ekonomik 
sürekliliği sağlayan bir İşletme Planı niteliğini göster-



memektedir. Bugünkü Amenajman Planlarına, nasıl ve hangi 
metodlarla İşletme Planı niteliğinin kazandırılacağı 
problemi henüz çözümlenmemiştir.

8- 1963-1972, 1973-1982 ve 1983-1989 dönemlerinde
hem Orman Amenajman Planları yapmak hem de memleket orman 
envanteri için gerekli doneleri sağlamak amacı ile 10 
yıllık perıyod kabul edilmiş, her yıl Türkiye orman ala
nının 1/10'unda kombine envanter metodları kullanılmak 
suretiyle envanter yapılmıştır. Ancak, bu dönemlerde kul
lanılan orman envanteri sistem'inde, orman amenajmanının 
gereksinimleri ön plana alınmış, buna karşın Memleket 
Orman Envanterinin gereksinimlerinin hepsi karşılanamamış 
ayrıca uygulanan envanter sisteminde kıyaslamalar yapmak 
bakımından, bazı yetersizlikler meydana gelmiştir.

9- Amenajman Planlarının, beklenilen faydaları sağ
layabilmesi için, yetişmiş Orman Mühendislerince yapılması 
gerekmektedir. Oysa: Amenajman Plan yapımı için gerekli 
teknik güç, 1973 yılından sonra gerek adet ve gerekse 
kalite olarak çok düşmüştür. Bu düşüş; periyodik ve sürek
li biçimde yapılması gereken plan yenilemeleri ve ara 
yoklamalarını, gerekli tempoda yapmayı engellemektedir. 
Özellikle Amenajmanda çalışacak Orman Mühendislerinin, 
tizık güç yönünden yeterli oldukları çağda, bu branşta ça
lışmaları gerekmektedir. Çeşitli görevlerde istihdam edi
lip. yaşı ilerlemiş kişilerin faydalılığı çok düşük olmak
tadır. Bu sebeplerle Amenajmanda Orman Mühendislerinin 
miktarı ve kalite olarak eksikliği, çözülmesi gereken 
önemli ve aktüel bir sorun olmaktadır.

10- Amenajman ve envanter ihtiyaçları için, çekimi 
gereken hava -fotoğrafları. Harita Genel Komutanlığı'nm 
pilot.uçak, yedek parça gibi sorunları sebebiyle zamanında 
sağlanamamaktadır. Amenajman plan çalışması yapılacak 
yerlerin 1 yıl önceden hava fotoğraflarının çekilmesi ge
rekmektedir. Hava fotoğraflarının muntazam çekılmeyışi de 
çözümü gereken bir sorun niteliğini sürdürmektedir.

11- Yürürlükteki Orman Anenajman Yönetmeliği ve bu
na göre yapılan Amenajman planları, ana amaç olarak Orman 
Ürünleri Üretimini esas almış, buna karşılık Türk toplumu
nun gittikçe daha fazla gereksinim duyduğu ormanların 
diğer fonksiyon ve hizmetlerine ait (Hidrolojik, Erozyonu 
Önleme, Klimatik, Toplum Sağlığı. Doğayı Koruma, Estetik,
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Rekreasyon ve Bilimsel Fonksiyonlar) esasları vermemiştir. 
Bu da bir sorun olmaktadır.

12- Hava kirliliği, her gün gittikçe artan bir hızla 
ormanlarımıza zarar vermekte, ormanların hastalanmasına ve 
ölmesine neden olmaktadır. Hava kirliliğinden zarar gören 
ormanlarda hangi ormancılık önlemlerinin alınacağı ve bu 
amaçla ne gibi Silvikültür ve Amenajman Tekniği'nın uygu
lanacağı . Orman Amenajman Yönetmelik1lerinde yer almamış 
bulunmakta ve bu problemin çözülmesi gerekmektedir.

13- Ormanların .bitkisel Menşeli ikircil Ürünlerine olan 
gereksinim Türkiye'de ve Dünya'da gittikçe artmaktadır. 
Bundan ötürü, ormanlarımızda yetişen Bitkisel İkincil Ürünle
rin çeşitleri ve miktarları. belirli Envanter Yöntemleri 
ile saptanmalı. faydalanma esasları belirlenmeli, uygun 
yerlerde Kültür'lerinin yapılmasına ait esaslar. Amenajman 
Planlarında yer almalıdır. Bu yönden çözümü gereken 
sorunlar bulunmaktadır.

14- Orman Amenajmanı Planları'nın uygulamalarına ait ka
yıtlar, klasik yolla, fazla zaman harcanmak suretiyle ve 
yeterli olmayan bir biçimde yapılmaktadır. Plan uygulama
larında görülen bütün işlere, sağlanan orman ürünlerine ve 
her türden parasal hareketlere ait donelerin, belirli sü
relerle ve yakın terminaller yardımı ile Merkezdeki Elek
tronik Bilgi İşlem Tesislerine gönderilmesi, sağlanan so
nuçların ilgili teşkilat ünitelerine yollanması. Orman İş
letmelerindeki . Orman Bölgelerindeki ve Türkiye'nin tümün
deki durum ve değişikliklerin, aylık, altı aylık ve yıllık 
olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu sonuçlar, idari 
teknik ve ekonomik yönlerden alınacak kararlar için önem
li olduğu kadar, özellikle Amenajman Planları'nın yenilen
mesi sırasında büyük yararlar sağlayacak, yapılacak Yeni 
Planların sağlamlığını ve uygulama gücünü arttıracaktır.

15- Ormancılık ve özellikle orman amenajmaninin 
tekniğinde ve metodlarında son yıllarda büyük gelişmeler 
olmuş, yeni tecrübeler edinilmiş ve yeni teknikler geliş
tirilmiştir. Orman amenajmanı alanında çalışan teknik 
elemanların yeni bilgileri ve yöntemleri ve bu amaçla ge
liştirilmiş araç ve gereçleri öğrenmeleri için, bu alanda 
ilerlemiş dış ülkelere gönderilmesi gerekmektedir. Bugüne 
kadar yapılan çabalara rağmen, bu problem çözülememiş ve 
istenilen sayıda teknik eleman dış ülkelere gönderileme- 
miştir.



4.1.3- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR :
Her ülkede. Orman Amenajman planları (Orman İşletme

si Planları), o ülkedeki ormanların ve ormancılığın özel
liklerine uygun olarak hazırlanan Amenajman Yönetmelikle
rinde verilen esaslara ve metodlara göre yapılır. Temel 
görüş ve prensipler ile ana esaslarda ve metodlarda ortak 
noktalar bulunmakla beraber, ülkelerin özel koşullarının 
bir sonucu olarak, bunların ayrıntılarında, ülkeler ara
sında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Türkiye'de 1969 yılından başlamak üzere, Amenajman 
Planı Ünitelerinin büyütülmesi eğilimleri belirmiş, Seri 
bazında amenajman planı yerine Orman İşletme Şefliği ve 
hatta Orman İşletmesi bazında amenajman Planlarının ya
pılması istenmiştir.

1973 yılı Orman Amenajman Yönetmeliğinin 10. madde
sinin ikinci fıkrasında Amenajman Planı Ünitesinin 
İşletme Şefliği düzeyinde yapılması öngörülmüş ve ayrıca 
aynı Yönetmelilğin 1. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen 
koşullara uyulmak ve model geliştirmek amacı ile Orman 
İşletmesi Bazında Amenajman planının yapılabileceği hükmü 
getirilmiştir. Orman işletmesi büyüklüğü ile Amenajman 
Planı Ünitesi ve işletme sınıfı büyüklüğü arasında sıkı 
bir ilişki olduğundan, bu bakımdan Türkiye'deki durumun dış 
ülkelerdeki durumlarla kıyaslanması uygun bulunmuştur. 
°rman İşletmesinin büyüklüğü, çok sayıdaki faktörlerin et
kisi ile bir ülke içerisinde geniş sınırlar içerisinde 
değiştiği gibi, ülkeler arasında da çok büyük farklılıklar 
göstermektedir. Kıyaslama amacı ile, gösterdiği koşulları 
ekstrem derecede birbirinden farklı 15 ülke seçilmek su
retiyle, bu ülkelerin Devlet Orman İşletmesi büyüklükleri
nin alt sınırını, üst sınırını ve ortalamasını gösteren 
tablo 10 ile Tablo 11 düzenlenmiştir. Bu tablolardaki 
ortalama işletme büyüklükleri, bazı ülkelerde Devlet Orman
ları alanının Devlet Orman İşletmeleri sayısına bölünmek 
suretiyle, bazılarında ise en alt ve en üst büyüklüklerin 
ortalaması alınmak suretiyle bulunmuştur. Türkiye için 
Devlet Orman İşletmelerinin alt sınırı olarak vaktiyle 
kurulmuş olan Örnek Devlet Orman İşletmelerinin büyüklüğü 
esas alınmıştır.

Tablo 11'deki sıraya göre İsviçre en küçük ve 
Birleşik Amerika Devletleri en büyük Orman İşletmesi bü
yüklüğüne sahip olmakta ve Türkiye ise, ortalama Devlet



Tablo 10- Örnek Olarak Seçilen Ülkelerde Devlet Orman 
İşletmelerinin Büyüklükleri

Devlet Orman İşletmesi Büyüklüğünür
Ülkenin Adı Alt SınırıUst Sınırı Ortalarası

Ha. Ha. Ha.
Amerika Birleşik Da/letltri120.000 750.000 300.000
Avusturya 3.000 8.000 5.500
Batı Almanya 3.000 5.000 1. 200
Belçika 2.000 11.000 6.500
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000
Büyük Britanya - - 8.000
Çekoslavakya 12.000 21.000 15.000
Fransa 30.000 40.000 35.000
İsveç 10.000 100.000 55.000
İsviçre (Kamu Ormanı) - - 150
İtalya - 10.000 -

Norveç - - 20.000
Romanya 3.000 18.000 10.500
Yugoslavya 4.000 15.000 9.500
Türkiye 20.000 200.000 110.000

Tablo 11- Örnek Olarak Seçilen Ülkelerde Devlet Orman 
İşletmelerinin Ortalama Büyüklükleri

Ülkenin Adı OrtalamaBüyüklüğü
Ha

Ülkenin Adı OrtalamaBüyüklüğü
Ha

1. İsviçre
2. Batı Almanya
3. Avusturya
4. Belçika
5. Büyük Britanya
6. Yugoslavya
7. Romanya

150
1.200
5.500
6.500 
8.000
9.500 
10.500

8. Çekoslavakya
9. Bulgaristan

10. Norveç
11. Fransa
12. İsveç
13. Türkiye
14. Amerika B. D.

15.000
20.000 
20.000
35.000
55.000 
110.000 
300.000

Kaynak : Eraslan İ. 1977 Orman Amenajman Plan Üniteleri
nin Büyütülmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar . 
İ. Ü. Or. Fak. Yayın No: 2338/243



Orman işletmesi büyüklüğü itibariyle Amerika Birleşik 
Devletlerinden bir önceki sırada yer almaktadır. Bu 
gerçek, Türkiye'deki Devlet Orman İşletmelerinin büyüklü
ğünün optımal düzeyde olmadığını, Türkiye1 de ormancılığın 
orman ürünleri endüstrisinin ve orman işletmeciliğinin 
gelişmesine ve entansıfleşmesine paralel olarak, Devlet 
Orman İşletmelerinin küçültülmesi gerektiğini ortaya koy
maktadır.

Orman İşletmesinin büyüklüğüne. İşletme Organizasyo
nu önemli derecede etki yapmaktadır. Türkiye Orman İşlet
meciliği ve Orman Amenajmanı bakımından önemli olan bu 
konuda da dış ülkeler ile bir kıyaslama yapılması uygun 
bulunmuştur. Tablo 10'da görüldüğü gibi, Batı Almanya'da 
Devlet Orman işletmelerinin büyüklüğü 3.000- 5.000 hektar 
arasında değişmektedir. Son zamanlarda bu işletmelerin 
büyütülmesi üzerinde durulmuş ve 20.000 hektar büyüklü
ğündeki Devlet Orman İşletmesi için, aşağıda gösterilen 
bir organizasyon biçiminin uygulanması düşünülmüştür 
(Speıdel, G. 1967, Forstliche Betriebswirtschaftslehre. S 
257) .

İşletmenin Kadrosu Yetkili ve Sorumlu 
Olduğu thitaıın 
Bü/üklüğü te.

■Eleman
Sayısı

Orman Müdürü (Kıdemli, Yüksek
Ormancılık eğitimi 
görmüş) 20.000 1

Müdür Yardımcısı (Kurmay niteli
ğinde, yüksek 
ormancılık eğitimi 
görmüş) 20.000 1

Hizmet Bölgesi Yürütücüsü 
(Yüksek Ormancılık Eğitimi görmüş 5.000 4
Alt Hizmet Bölgesi Yürütücüsü 
(Orta Derecede Ormancılık Eğitimi 
görmüş) 500 40
Memur 13
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Bu organizasyon biçiminde Müdür ile Müdür Yardımcı
sı . tüm İşletmeyi yöneten, koordine eden ve denetleyen bi
rinci kademeyi. orman işletmesinin ayrıldığı Hizmet Bölge
lerindeki yürütücüler ikinci kademeyi, alt hizmet bölgele
rindeki teknik işleri gören Yürütücüler ise üçüncü kade
meyi oluşturmaktadır.

Bu organizasyon biçimi, Türkiye'deki Devlet Orman 
İşletmesi Organizasyonu ile mukayese edilirse, birinci ka
demeyi oluşturan Md. ve Md. Yardımcısının yönettiği, koor
dine ettiği ve denetlediği alan ortalama 110.000 ha., 
ikinci kadameyi oluşturan işletme şefinin yönettiği ve 
yürüttüğü alan ortalama 20.000 ha. tutmakta ve işletme 
şefliği ise, orta derecede Ormancılık eğitimi görmüş Alt 
Hizmet Bölgelerine ayrılmamakta ve böylece üçüncü kademe 
bulunmamaktadır.

Bu karşılaştırma ile varılan sonuç, Türkiye’de 
Devlet Orman işletmelerinin görecekleri fonksiyonlar ba
kımından optımal büyüklükte olmadığını ve işletmelerin 
büyüklüklerine uygun bir organizasyona kavuşturulmadığını 
göstermektedir.

Amenajman Plan Ünitesi ile Devlet Orman İşletmesi 
Büyüklüğü arasında doğrudan ve yakın ilişki bulunmaktadır. 
Bu bakımdan dış ülkelerle bir karşılaştırma yapılması 
uygun bulunmuş ve Tablo 12 düzenlenmiştir.

Bu tablodaki amenajman planı ünitesi, aynı zamanda 
Devlet Orman İşletmelerinin ayrıldığı alt işletme ünite
lerini ifade etmektedir. Türkiye için Alt İsletme Ünitesi 
olarak Orman İşletme Şefliği büyüklüğü 10.000-20.000 ve 
ortalama 15.000 hektar olarak kabul olunmuştur.

Tablo 12'in incelenmesinden anlaşılacağı üzere. 
Devlet Orman İşletmelerinin 20.000 hektarın üstünde olması 
halinde, bu işletmeler Alt İşletme ünitelerine ayrılmakta 
ve her bir alt İşletme Ünitesi için bir Amenajman Planı 
yapılmaktadır (Fransa, İsveç, Yugoslavya, Amerika B.D. ve 
Türkiye gibi). Devlet Orman İşletmelerinin büyüklüğü 
20.000 ha. altında olması halinde, tüm işletme için bir 
amenajman planı, bağ-ca bir deyimle işletme bazında amenaj
man planı yapılmaktadır (İsviçre, Batı Almanya, Bulgaristan 
ye Büyük Britanla gibi). Bazı ülkelerde ise, Devlet Orman 
işletmelerinin büyüklüğü 20.000 hektarın altında olmasına 
rağmen yine alt İşletme Ünitelerine ayrılmak suretiyle.



Tablo 12- Örnek Olarak Seçilen Ülkelerde Devlet Orman işletmesi
Büyüklüğü ile Amenajman Planı Ünitesi Büyüklüğünün Karşılaştırılması

Ülkeler Devlet Orman İşletmesi Alt İşletme Ünitesi Olarak
Büyüklüğü Amena-jman Planı Ünitesi

Büyüklüğü

Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama
ha ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7
Amerika B.D. 120.000 750.000 300.000 6.000 200.000 40.000
Avusturya 3.000 3.000 5.500 200 1.500 850
Batı Almanya 3.000 5.000 1.200 3.000 5.000 1.200
Belçika 2.000 11.000 6.500 30 400 200
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000
B.Britanya - - 8.000 - - 3.000
Çekoslavakya 12.000 21.000 15.000 6.000 10.000 8.000
Fransa 30.000 40.000 35.000 7.000 10.000 8.500
İsveç 10.000 100.000 55.000 10.000 30.000 20.000
İsviçre - - 150 - - 150
İtalya - 10.000 - - 10.000 -
Norveç - - 20.000 750 - 20.000
Romanya 3.000 18.000 10.500 600 6.000 3.300
Türkiye 20.000 200.000 110.000 10.000 20.000 15.C00
Yugoslavya 4.000 15.000 9.500 500 5.000 2.800

Kaynak: Eraslan, İ. 1977 Orman Amenajman Plan Ünitelerinin Büyütülmesi 
Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Or.Fak.Yayın No : 2338/243.



her bir alt işletme ünitesi için bir amenajman planı 
yapılmaktadır.

Bu karşılaştırma şu sonuca götürmektedir : Türkiye'
deki Devlet Orman İşletmelerinin ayrıldığı alt İşletme 
Ünitesini ifade eden her bir İşletme Şefliği için bir 
amenajman planı yapılması uygun görülmekte ve Orman 
Amenajman Yönetmeliğindeki hüküm isabetli olmaktadır.

Amenajman Planı Ünitesi Büyüklüğü ile orman ürünle
rinin sürekli olarak alındığı üniteyi ifade eden İşletme 
Sınıfı Büyüklüğü arasında da ilişki bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, ülkeler arasında bir karşılaştırmanın uygun 
olacağı düşüncesi ile Tablo 13 düzenlenmiştir. Amenajman 
Planı Ünitesi içerisinde İşletme Sınıfı ayrılmazsa, işlet
me sınıfının alanı, plan ünitesinin alanına eşit olur. Bu 
tabloya göre, minimal işletme sınıfı büyüklüğü bakımından 
ülkeler arasında karşılaştırma yapılırsa, Türkiye Devlet 
Orman İşletmelerinde uygulanan minimum iş]etme sınıfı bü
yüklüğü Avusturya, Batı Almanya ve Romanya'daki durumun 
aynı olmakta, böylece ormancılığı ileri ülkeler katagori- 
sı içerisinde yer almaktadır. Bu kıyaslamada Türkiye için 
şu sonuç çıkmaktadır kı, 1973 tarihli Amenajman Yönetme
liğimizde, minimum işletme sınıfı alanının tesbıtı husu
sunda yer alan hüküm uygun ve isabetli olmaktadır.

Orman İşletmelerinde her türden işlerin görülmesine 
temel olan, ormanın çeşitli tehlikelere karşı güvenini 
sağlayan İçtaksimat Şebekesinin meydana getirilmesinde 
Bölmelerin ve Bölmeciklerin büyüklüğü önemli olmaktadır. 
Bu bakımdan ülkeler arasında karşılaştırma yapılması fay
dalı bulunmuş ve bu amaçla Tablo 14 düzenlenmiştir. Bu 
tablonun incelenmesinden Türkiye için şu sonuç çıkmakta
dır ki, 1973 yılı amenajman yönetmeliğinde öngörülen 
50-100 hektar arasında ve ortalama 75 hektar olan bölme 
büyüklüklerinin küçültülmesi ve optimal sınırlara indi
rilmesi gerekmektedir. Buna karşılık Türkiye'de 1970 yılı 
Amenajman Yönetmeliğine göre, verilen 3 hektarlık minimal 
bölmecik büyüklüğü, ormancılığı ileri ve entansif ülkeler
de uygulanan minimal büyüklükler içerisinde kalmakta, 
böylece uygun ve isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ormancılığı ileri Orta Avrupa ülkelerinin hemen tü
münde Amenajman planlarına temel olacak haritaların ölçe
ği 1/5.000 ya da 1/10.000 olarak yapılmaktadır. Oysa mem-



Tablo 13: Örnek Olarak Seçilen Ülkelerin Devlet Orman İşletmelerinde 
Uygulanan İşletme Sınıfı Büyüklükleri Ve Bunların Amenaj- 
man Planı Ünitesi Büyüklükleri ile Kıyaslanması

Ülkeler Alt İşletme Ünitesi işletme Sınıfının
Olarak Amenajman Planı Büyüklüğü
Ünitesi Büyüklüğü
Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama
ha. ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7
Amerika B.D. 6.000 200.000 40.000 3.000 75.000 40.000
Avusturya 200 .1.500 850 100 800 400
Batı Almanya 3.000 5.000 1.200 • 100 - -
Belçika 30 400 200 30 400 200
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 500 - -
Büyük Britanya - - 8.000 - - 1.500
Çekoslavakya 6.000 10.000 8.000 2.000 6.000 4.000
Fransa 7.000 10.000 8.500 300 4.000 2.500
İsveç 10.000 30.000 20.000 - - -

İsviçre - - 150 - - -
İtalya - 10.000 - - - -
İspanya 500 25.000 13.000 500 1.000 800
Norveç 750 - 20.000 - - -
Romanya 600 6.000 3.300 100 300 200
Türkiye 3.000 10.000 6.500 100 - -
Yugoslavya 500 5.000 2.800 - - -

Kaynak : Eraslan İ. 1977 Orman Amenajmanı Planı Ünitelerinin Büyütülmesi 
Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak.Yayın No : 2338/ 
243. S.189



leketimizde Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırla
nan tesviye eğrili 1/25.000 ölçekli haritalardan elde 
edilen kopyalar amenajman planlarında asli harita olarak 
kullanılmaktadır. Bu ölçekli haritalarda 1 cm2. 6.25 ha. ı 
göstermektedir. Bu harita üzerinde Tablo 14'de büyüklük
leri gösterilen bölme ve bölmeciklerı tersim edebilmek ve 
yüzölçümlerini hesap edebilmek güç olmaktadır. Diğer ta
raftan 1/25.000 ölçekli haritalar plan uygulayıcıları 
için elverişli olmamaktadır. Bundan ötürü Harita Genel 
Komutanlığı tarafından son yıllarda üretilmesi düşünülen 
1/10.000 ölçekli standart haritadan faydalanılması uygun 
görülmüştür.

Tablo 14 : Örnek Olarak Seçilen Ülkelerin Devlet Orman İşletmelerinde 
Kullanılan Bölme ve Bölmecik Büyüklükleri

Ülkeler Bölme Büyüklüğü Bölmecik Büyüklüğü
Minimal Maksımal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama

ha ha ha ha ha ha
1 2 3 4 5 6 7

Amerika B.D. 410 4000 2200 _ _ _
Avusturya 10 50 30 1 10 5.5
Batı Almanya 10 30 20 1 3 2.0
Bulgaristan 5 80 42 0.1 25 12.5
Büyük Britanya 10 30 20 1 3 2.0
Çekoslavakya 30 50 40 7 15 11.0
Fransa 15 50 32 4 6 5.0
İsviçre 5 20 12 - - -

İtalya 0.5 50 25 - - -

Romanya 20 30 25 0.5 - -

Türkiye 50 100 75 3 - -

Yugoslavya 5 50 27 0.1 5 2.5

Kaynak : Eraslan, İ. 1977. Orman Amenajmanı Planı Ünitelerinin Büyütül
mesi Olanakları Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Orman Fakültesi 
Yayım No% 2338/243, S.192.

Türkiye'de toplu ve bir arada olan geniş alanlarda 
(genellikle 100-600 ha.) traşlama kesimine dayanan ve di
kim ile meşçere kuran Yapay Gençleştirme Metodları uygu
lanmış, bunun büyük zararları görülmüş ve gençleştirme 
alanlarının optımal büyüklüğünün ne kadar olacağı tartış
ma konusu olmuştur. Bu bakımdan da ülkelerarasında bir 
kıyaslama yapılması uygun bulunmuştur



Aynı yaşlı ve maktalı ormanlarda gençleştirme alan
larının optimal büyüklüğü ya da başka deyimle optımaL 
makta büyüklüğü teriminden Orman Ekolojisi, Toprak Koruma, 
Orman Koruma, Silvikültür, Yol ve Transport. Ormancılık İş
letme Ekonomisi, Orman Hasılat Bilgisi, Orman Amena^manı ve 
Orman Ürünlerini Değerlendirme Disiplinlerinin gerekleri
ni birleştiren bu sayılan disiplinlerin herhangi birisi
nin gereklerine aykırı düşmeyen, böylece ormanın toprağına, 
kuruluşuna, tüm varlığına ve ekosıstemine zarar vermeyen 
bir büyüklük anlaşılır.

Geniş alanlarda yapılan traşlama kesimlerinin mey
dana getirdiği büyük zararlardan ormanları korumak için, 
bir çok ülkenin orman kanunlarında ya da yönetmeliklerin
de, traşlama kesimleri alanları ile diğer kesim alanları
nın maksımal büyüklüğü saptanmış ve bunların uygulanması 
belirli koşullara bağlanmıştır. Memleketimizin doğal ko
şullarına uyan, ormanları engebeli ve dağlık arazilerde 
yeralan dış ülkelerden örnek olarak Avusturya, Çekoslavak- 
ya ve Polonya seçilmiş, bu ülkelerde uygulanan gençleştir
me ve traşlama alanları aşağıda verilmiştir.

Avusturya Orman Koruma Kanunlarına göre çeşitli 
eyaletlerindeki kesim ve traşlama alanları aşağıdaki 
gibidir.

Eyaletler Kesim ve Traşlama 
Alanı

1. Burgerland .ve Viyana
2. Steiermank
3. Yukarı Avusturya(ormanın 

büyüklüğüne göre)
4. Karnten

en çok 0.50 ha.
0 .50- 1. 00 ha arasında

1.00-2.5 ha arasında 
en çok 0,25 ha.

Çekoslavakya'da : Küçük Alan Traşlama Metodunda Meşçere Bo
yu 30m. Şerit uzunluğu 500 m. olarak 1.5ha.

Polonya'da : Yapay Gençleştirme Metodu'nda şerit ge
nişliği en çok 60 m. ve traşlama alanı 
en çok 6.00 ha.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Bu kıyaslamadan şu sonuç ortaya çıkmaktadır ki, Tür
kiye'de gerek yapay ve gerekse doğal gençleştirme metod- 
larının uygulandığı 100-600 hektar arasındaki alanlar, 
çok büyük ve dev alanlar niteliğinde olmakta, böylece 
gençleştirme alanlarının optimal büyüklüğünün tanımına 
uymamaktadır.

4.1.9- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER : 
4.1.9.1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 

Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
Planlı dönem öncesi, I.BYKP(1963-1967) ve 2.BYKP 

(1968-1972 dönemlerini kapsayan sürelere ait amenajman 
çalışmalarının sonuçları yıllar itibariyle tablo 15'de, 3. 
BYKP (1973-1 977) , 1978 yılı ile 4. BYKP (1979-1983) ve 1984 
yılı arasındaki dönemleri kapsayan sürelere ait amenajman 
çalışmalarının sonuçları yıllar itibariyle tablo 16’da 
gösterilmiştir.

Tablo 15- I.ve II. Plan Dönemleri İle Plan Öncesi Yıllarda Yapılan 
Amenajman Çalışmaları

Plan
Dönemi

Yıllar Haritası
Alınan

Hektar

Grup
Adedi

Kat' i Amenajman 
Planı Yapılan 
saha

Hektar

Revi zyon 
Planı Yapılan 
Saha 
Hektar

Sarfedilen
Miktar

Lira
Planlı
Dönem

1924-1949 - 2573803 1119050 2394377

Öncesi 1950-1962 13095000 5305260 1628515 8777559
1963 _ 11 683406 101480 1127775
1964 _ 20 1532836 89000 3178141

I 1965 _ 20 1571795 - 5244504
1966 _ 25 1717445 150000 6777850
1967 - 25 1295168 247500 7600000
1968 _ 25 1479742 188779 5609050
1969 _ 30 1872516 - 6709370

II 1970 _ 41 2663792 - 6870134
1971 - 45 3967760 - 7050000
1972 - 45 2243271 - 8127245

Tablo 16- III. ve IV. Planı (Dönemleri Amenajman Çalışmaları

Plan
Dönemi

Yıllar Haritası
Alman

Hektar

Grup
Adedi

Kat'ı Amenajman 
Planı Yapılan 
saha

Hektar

Revi zyon 
Planı Yapılan 
Saha 
Hektar

Sarfedilen
Miktar

Lira
1973 _ 20 _ 108058 2322000
1974 - 30 - 465600 3293338

III 1975 - 9 - 103952 2575700
1976 - 18 - 500000 4756835
1977 - 23 - 544018 5430000
1978 - 19 - 213207 6940000
1979 _ 24 _ 367452 12133000
1980 - 22 - 342861 10144000

IV 1981 - 25 - 814127 58176000
1982 - 34 - 1218488 85440000
1983 - 40 - 1273715 104626000

- 1984 - 40 - 1960331 133942000



Beş Yıllık Milli Kalkınma Planları Yıllık Program 
ve İcra Planlarında amenajman çalışmaları, ormancılık 
faaliyetleri arasında her bakımdan öncelik alması gereken 
faaliyetler olarak belirtilmesine ve bu hususta gerekli 
önlem ve ilkelere yer verilmesine rağmen III. Plan Döne
minde bu faaliyette program gerçekleşmesi yüzde 60'a 
kadar düşmüştür.

Bilindiği gibi, orman amenajman planları, silvikül- 
türel esaslara ve ekonomik prensiplere göre kısa ve uzun 
dönemli sürdürülecek tüm ormancılık faaliyetlerinin 
temelini oluşturan vasıtalardır. Ülke gelişim sürecinde 
gerek oduna dayalı endüstrilerin hammadde taleplerinin 
yer ve zaman itibariyle planlanmasında; gerekse uzun dö
nem arz-talep dengesini sağlayıcı gerekli ağaçlandırma 
alanlarının büyüklüklerinin yetişme muhiti faktörlerini 
de dikkate alarak sağlıklı bir şekilde tesbitinde ve or
man yangınlarının önlenmesinde 1 inci aşama olan yangın 
şeritlerinin araziye uygulanması ve bu uygulama sonucu 
meydana gelecek eta değişikliklerinin ağaç türü, ürün çe
şidi ve miktar olarak belirlenmesinde, bu planların nok
sanlığı veya yetersizliği sektörün en büyük sorunu olmak
tadır. Bu sebeple, programlanan yıllık orman amenajman 
faaliyetlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi için gerek
li tüm idari, teknik ve malı tedbirlerin diğer ormancılık 
faaliyetlerine oranla öncelikle alınması zorunlu bulun
maktadır .

4.1.9.2- V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Ge
lişmeler ve Gerçekleşmeler :

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemini kapsayan 
1985-1989 yılları arasında programa alınan ve gerçekleş
tirilen amenajman çalışmalarının alanları yıllar itiba
riyle Tablo 17'de gösterilmiştir. Aynı plan döneminde 
önerilen ve gerçekleşen eta miktarları da Tablo 18 ' de 
gösterilmiştir.

Tablo 17'de görüldüğü üzere;
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemini kapsayan 

1985-1989 yıllarında alan olarak hedeflenen miktara ula
şılamamıştır. Çünkü V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
ait hedef belirlenirken, Amenajman Başmühendislikleri 
(Hey'et Başkanlıkları) adedi 50 olarak saptanmış iken, bu 
dönem içinde bu adede ulaşmak mümkün olmadığı gibi, Teknik



Personel Yetersizliği sebebiyle mevcut 40 adet Amenajman 
Başmühendisliği de 34'eindırilmek zorunda kalınmıştır. Ay
rıca, hava fotoğraflarının temininde karşılaşılan güçlük
ler de, belirlenen bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir 
engel oluşturmuştur.

Yine aynı plan dönemine ait Tablo 18'de görüldüğü 
üzere; yıllar itibariyle Orman Bölge Müdürlükleri toplam 
etası olarak belirlenen rakamlara, bu yıllarda teknik 
personel noksanlığı, yol ve mekanizasyon gibi alt yapı 
yetersizliği sebebiyle ulaşmak mümkün olamamıştır.

Tablo 18'de verilen Eta, 1963-1972 döneminde yapılan 
Amenajman çalışmaları sonucu tesbıt edilen etanın % 73'üne 
denk gelmektedir. Bunun sebepleri şunlardır :

1. Planların yapıldığı dönemde tüm Türkiye ormanla
rının üretim ormanı gibi mütalaa edilmiş olmasıdır. Hal
buki bu gün için teknik ormancılık faaliyetlerinin yürü- 
tülemiyeceği (sarp, dik, yalçın v.b.) alanların üzerindeki 
tüm ormanlar hesap dışı bırakılmaktadır ki, bunun de eta- 
ya etkisi %15-20 dolayındadır.

2. Planların yapıldığı yıllar ile bu dönem arasında, 
planlarda verilen bakım etaları (yaşlı ormanlardaki sil- 
vikültürel işlem gerekleri ortadan kalktığı için) büyük 
düşüşler göstermektedir.

3. Ayrıca planlarda verilen süreler içinde yapıla
mayan gençleştirmeler sonucu, serveti alınmış veya çok 
aza inmiş ormanların plan yenilemeleri sırasında gençleş
tirme alanı olarak ayrılma mecburiyeti son hasılat etası- 
nı düşürmektedir. Tüm bu faktörlerin etkisi de % 23 
dolayındadır.

Tablo 17- V. Plan Döneminde Amenaje Edilmesi Önerilen 
Orman Alanı ile Aynı Dönemde Amenaje Edi
len Alanlar (1000) Ha.

Yıllar
V. Plan DÖTaninde 
Cnarilaı Alan 

Ha.

V. P/l an Dcnenırria 
C&çekleşaı Alan 

Ha.
%

Farklar 
Eksi Artı

1985 2294 927 40 1367
1986 2245 1242 55 1003
1987 2156 1635 76 521
1988 2050 -

1989 1873 -



Tablo 18- V.Beş Yıllık Plan Döneminde Önerilen Eta Mik
tarları ile Aynı Dönemde Gerçekleştirilen 
Eta MıktarlarınıntKabuklu Gövde Hacım)Kıyas- 
1anması

Yıllar V. Beş Yıllık Plarda 
Önerilen

K.G. H. (m3)

V. Beş Yıllık Plan 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
K.G-H.(m3)

%
Farklar 

Eksi Artı

1985
1986
1987
1988
1989

12951310
12951310
12951310
12951310
12951310

8932400
8683300
8135000
8482000

69
67
63
65

4018910 - 
4268010 - 
4816310 - 
4469310 -

4.1.10- VI.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ
VI. Beş Yıllık Plan döneminde yapılacak amenajman 

çalışmaları Tablo 19'da gösterilmiştir.
Bu tablonun düzenlenmesinde, yürürlükte bulunan 

amenajman planlarının uygulama süreleri gözönünde tutula
rak, mevcut yurt ormanlarının amenajman planlarının yak
laşık yarısının bu plan döneminde bitirilmesi hedef alın
mıştır. Ayrıca, bu hedefler belirlenirken, Amenajman Baş
mühendisliklerinin ( Hey 1 et Başkanlıklarının) sayısı 60 
olarak kabul edilmiştir. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak 
için amenajman hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı, teknik 
personel, araç, gereç ve bütçe imkanlarının sağlanması 
zorunlu görülmektedir.

Amenajman hizmetleri, ormancılık hizmetlerinin en 
zor hizmet dalını teşkil ettiğinden, bu hizmet dalında 
çalışmaları özendirici ve teşvik edici, özlük haklarını 
sağlayıcı gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınmasında 
fayda mülahaza edilmektedir.

Geleceğe dönük bilgi verme açısından, VII. Plan dö
neminde yapılacak amenajman çalışmaları da tablo 20' de 
gösterilmiştir.

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde alınabile
cek eta miktarları, V. Beş yıllık kalkınma planı döneminde



Amenajman Planları yenilenen Artvin, Trabzon, Giresun,Bolu, 
Zonguldak ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerinde alınabi
lecek eta miktarları da yansıtılarak Tablo 21'de göste
rilmiştir.

Tablo 19- VI.Plan Döneminde Yapılacak Amenajman 
Çalışmaları (1000 ha.)

Orman Bölge 
Müdürlüğü Adı 1990 1991 1992 1993 1994
ADANA 834
ADAPAZARI 334
AMASYA
ANKARA 505
ANTALYA
ARTVİN 371
BALIKESİR 747
BOLU 677
BURSA 680
DENİZLİ
ELAZIĞ
ERZURUM 382
ESKİŞEHİR 947
GİRESUN
İSPARTA 772
İSTANBUL 5 71
İZMİR 997
KASTAMONU
K.MARAŞ 924
MERSİN 1271
MUĞLA
TRABZON 536
ZONGULDAK

TOPLAM 2329 2218 1898 2199 1904



Tablo 20- VII. Plan Döneminde Yapılacak Amenajman
Çalışmaları (1000 ha.)

Orman Bölge 
Müdürlüğü 1995 1996 1997 1998 1999
ADANA
ADAPAZARI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
BALIKESİR
BOLU
BURSA
ÇANAKKALE
DENİZLİ
ELAZIĞ
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GİRESUN
İSPARTA
İSTANBUL
;İZMİR
KASTAMONU
K.MARAŞ
MERSİN
MUĞLA
TRABZON
ZONGULDAK

1324

582

443

1044

531

1741

2114
704

1169

TOPLAM 1906 2018 1741 21114 1873
Tablo 21: VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)Döne

minde Alınabilecek Yıllık Ortalama Etalar 
(Dikili Gövde Hacmi)

Eta Cinsi
K O R U

Toplam
M3

Baltalık 
(Ster)

iğne Yp. 
M3

Yapraklı
M3

Seçme
Son Hasılat 
Ara Hasılat 
Temizleme 
TOPLAM

543885
4433211
3712386
252779
8942261

67837
1747534
1474734
131160
3421265

611722
6180745
5187120
383939

12363526 5676603



4.1.10.1. Personel ve İstihdam :
Amenajmarı Planlarının yenilenmeleri ve ara yoklama

larının 10 yıllık periyotlarla düzenli ve sürekli bir bi
çimde yapılabilmeleri için, ihtiyaç duyulan teknik perso
nel sayısı Tablo : 22'de belirtilmiştir.

Tablo 22- Orman Amenajman Çalışmaları İçin Teknik 
Personel İhtiyacı

İş gücü Meslek Dalları Adet

Yüksek - Teknik 
Orta - Teknik

Orm.Yük.Müh. 
Desinatör

240
60

NOT: Bu tablo her heyetin teknik eleman olarak 1 Başkan 
ve üç üye Mühendis, 1 Desinatörden oluşacağı, düşü
nülerek hazırlanmıştır.

4.1.11- UYULACAK İLKELER VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN 
ÖNLEMLER :

Bu ilke ve önlemler aşağıda özetlenmiştir.

1. VI. Beş Yıllık (1990-1994) ve VII. Beş Yıllık 
(1995-1999) Kalkınma Planı Dönemlerini kapsayan 10 yıllık 
sürede. Devlet Ormanlarının sınırları arazide ve harita 
üzerinde belli edilerek. Orman Kadastrosu bitirilmeli. 
Tapu ve Kadastro Haritaları Orman Amenajman Heyetlerine 
verilmelidir.

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve buna uygun 
olarak çıkarılan orman yasaları ile diğer yasalarda mev
cut hükümler ve saptanan hedefler gözönünde bulundurulmak 
suretiyle,1990-1994 yılları arasındaki dönemde, Türk Ulu
sunun başta orman ürünlerine olan ihtiyaçları olmak üzere, 
ormanların hidrolojik, klımatik, erozyonu önleme, toplum 
sağlığı, doğayı koruma, rekreasyon, ulusal savunma, estetik 
ve bilimsel fonksiyonlarından maksimal derecede ve sürek
li olarak faydalanmasını sağlayacak biçimde Devlet Orman 
İşletmelerinin amaçları, çok amaçlı faydalanma prensibine 
göre saptanmalı, buna göre üretim ormanları (istihsal or
manları), koruma ormanları (Muhafaza ormanları) ve Milli



Park halindeki ormanlar ayrılmalı ve haritalar üzerinde 
ışlenmelidir. Bu amaçları gerçekleştirebilecek biçimde, 
orman amenajmanı planları ile diğer plan ve projeler ya
pılmalı ve uygulanmalıdır.

Orman Genel Müdürlüğünün 12.4.1978 tarihli Olur'la- 
rı ile önemli ölçülerde kısaltılan idare sürelerinin et
kileri ve doğuracağı sonuçları yapılan araştırmaların 
ışığı altında incelenmeli, uygulanmakta olan idare süre
leri, Devlet Orman İşletmelerinin tesbit edilecek amaçla
rına göre yeniden revizyona tabi tutulmalı, ayrıca bu 
yöndeki araştırmalar sürdürülmeli, Amenajman Planı Ünite
lerinin ayrıldığı işletme sınıflarında, amenajman Heyet
lerinin uygun ve isabetli idare sürelerini kararlaştıra
bilmesi için, gerekli esaslar ve doneler sağlanmalıdır.

4. Türkiye ormanlarının ayrıldığı işletme sınıfları, 
optımal kuruluşlardan çok değişik biçimlerde ve oranlarda 
sapmalar gösterdiğinden, bu işletme sınıflarını optimal 
kuruluşlara ulaştırmak, böylece yetişme ortamı faktörle
rinden maksimal derecede yararlanmak, en yüksek miktar ve 
kalitedeki ürünleri sürekli olarak almak, ormanların sun
duğu diğer fonksiyon ve hizmetleri en yüksek düzeye 
çıkarmak için, amenajman planları yapılırken alınacak ka
rarlarda, özellikle en uygun ağaç türünün seçiminde, aktüel 
kuruluşları optimal kuruluşlara ulaştırmak üzere fayda
lanmayı düzenleyen amenajman metodlarının uygulanmasında 
en uygun idare süresi ve düzenleme sürelerinin saptanma
sında Optimal Karar Verme Yöntemlerinden ve bu yöntemle
rin uygulanmasını kolaylaştıran Elektronik Bilgi İşlem 
Tesislerinden yararlanılmalıdır. Bu amaçla çok çeşitli 
.Karar Verme Yöntemlerinden ve çok değişik tiplerdeki 
elektronik hesap makınalarından hangi alanlarda ve ne öl
çüde yararlanılabileceği araştırılmalı, denenmeli ve 
uygulama alanına aktarılmalıdır.

5. Çok geniş alanlarda yapılan ve ormanların eko- 
sistemıni alt üst eden gençleştirmelere son verilmeli, 
yangın alanları ile açık alanların dışında aynı yaşlı ve 
Maktalı Koru Ormanlarında, traşlama kesimine ve ekimle 
meşçere kurmaya dayanan yapay gençleştirme metodlarının 
uygulanması halinde, traşlama alanlarının genişliğine ve 
bölmelerin uzunluğuna göre değişmek üzere, traşlama alan
ları 4-18 hektar arasında, etek şeritlerinde traşlama ke
simi ve yandan tohumlamaya dayanan !Boğal Gençleştirme
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Metodlarının uygulandığı ormanlarda şerit genişliği optı- 
mal tohumlama mesafesi kadar ve uzunluğu da 600 metre 
olmak üzere traşlama alanının en çok 2 hektar, bütün genç
leştirme metodlarının özellikle büyük alan siper kesimi 
ile zonlarda siper kesimi ve grup işletmesinin değişik 
biçimlerde uygulandığı yapraklı ormanlarda, bölme büyük
lükleri 25 hektar, iğne yapraklı ormanlarda 15-20 hektar 
arasında olmalı ve bu alanlar bir periyotta gençleştiri
lecek münferit alanların maksimal sınırı olarak kabul 
edilmeli, buna göre Orman Amenajmanı Yönetmeliğinde ge
rekli değişiklik yapılmalıdır.

6. Aynı yaşlı ve maktalı koru ormanlarında yeter 
yoğunluktaki yol şebekesine dayanan, geleceğin orman iş
letmeciliği entansitesini dikkate alan, sık sık değiştir
meyi önleyen bir iç taksimat şebekesi meydana getirilmeli, 
bu şebekenin hazırlanmasında Ekoloji, Yol ve Transport 
Tekniği, Orman Koruma Tekniği, Silvikültür Tekniği, Orman 
Ürünlerini Değerlendirme Tekniği, Ormancılık İşletme Eko
nomisi ve Orman Amenajmanı Disiplinlerinin gerekleri ve 
istekleri yerine getirilmelidir.

7. Bugünkü Amenajman planları, orman işletmesinin 
doğal koşullarına dayanan orman ürünleri üretimi ve orma
nın diğer hizmet ve fonksiyonlarının sürekliliğini ön 
planda tutan Doğal Plan (Fiziki Plan) niteliğinde olduğun
dan, bu planlara işletmenin ekonomik sürekliliğini sağla
yan bir plan hüviyeti vermek için, doğal planın ekonomik 
fizibilitesinin nasıl kontrol edileceği, hangi esaslara 
dayanılarak ne gibi yöntemlerin uygulanacağı araştırıla
rak ortaya konulmalı, belirli orman işletmelerinde denen
meli, alman sonuçlara göre, Amenajman Yönetmeliğine ge
rekli hükümler konulmalı ve bundan sonra geniş ölçüde 
uygulamaya geçilmelidir.

8- Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinin ortalama 
büyüklüğü 110.000 hektar olduğundan ve Orman İşletmesi 
alt işletme ünitesi olarak ortalama büyüklüğü 15.000 hek
tar olan İşletme Şefliklerine ayrıldığından, bütün işlet
me faaliyetleri mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler çer
çevesinde ormancılık tekniğinin ve bilimlerinin gerekle
rine göre, İşletme Şefliği sınırları içerisinde ve İşlet
me Şefliğinin yetki ve sorumluluğu altında yürütüldüğün- 
ğünden; İşletme Şefliği, Amenajman planı ünitesi olmalı 
ve planlar İşletme Şefliği bazında yapılması ve uygulan
malıdır.
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9. Hem Amenajman planı yapmak ve yenilemek, hem de 
Memleket Orman Envanterinin gerekli donelerini sağlamak 
için 1990 yılından başlamak üzere 10 yıllık periyoda göre 
Türkiye Orman alanı birbirine az çok eşit 10 kısma bölün- 
melı, her yıl Türkiye orman alanının 1/10'unda, sabit de
neme alanlarına dayanan Envanter Metodları kullanılmalı 
ve bu envanter 10 yıllık periyodlar halinde sürdürülmeli
dir. Böylece 10 yıllık sürede ormanların sınırlarında ve 
alanlarında meşçere tiplerinde ağaç servetinin türleri, 
çap ve yaş sınıfları, kalite sınıfları ve artımlarında, 
Ormanlardaki çeşitli tesisler meydana gelen değişme ve 
gelişmeler,İşletme Şef1iği,Orman İşletme Müdürlüğü,Or
man Bölge Müdürlüğü düzeylerinde ve tüm Türkiye'de mey
dana çıkarılmalıdır.

10. Amenajman Planı yapmak ve yenilemek için, 
gerekli doneleri sağlamak amacıyla uygulanacak Envanter 
Sisteminin bir gereği olarak, her yıl memleketin 1/10'un
da uçuşlar yapılmak suretiyle, istenilen ölçüdeki ve ni
telikteki hava fotoğraflarının sağlanması bakımından 
Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 10 yıllık bir anlaşma 
yapılmalı ve bu anlaşma titizlikle uygulanmalıdır.

11. Amenajman çalışmalarında kullanılan Kombine 
Envanter Metodunun temel ve ana koşulu olan HavaFotoğrafları- 
nın alımı, yorumu ve meşçere haritalarının hazırlanması 
konusunda ilgili birimin teknik personel, araç ve gereç 
sorunu bulunmakta ve bu sorun amenajman çalışmalarını 
önemli ölçüde engellemekte ve geciktirmektedir.

Bu olumsuluğun ortadan kaldırılması bakımından, Orman 
Harita ve Fotoğrametri Müdürlüğü yeterli sayı ve nitelik
te teknik personel ve modern teknolojik-fotogrametrik 
araç-gereçle donatılmalıdır.

12. Orman Amenajmanı çalışmalarının temposunu en
gelleyen önemli sorunlardan birisi, yeter sayıda ve nite
likte teknik eleman sağlanamamasıdır. Bu sorunun çözümü 
için idari önlemler alınmalı ve personel yönetmeliğinde 
bu soruna çözüm getirecek değişiklikler yapılmalıdır. Ay
rıca Amenajmanda çalışan teknik elemanlar, yeni bilgileri, 
yöntemleri ve bu amaçla geliştirilmiş araç ve gereçleri 
görmeleri, öğrenmeleri için bu alanlarda ilerlemiş diğer 
dış ülkelere gönderilmelidir.
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13. Gerek ıç tüketimde, gerekse ihracatta giderek 
artan önemi dolayısı ile ülke ekonomisine olan katkısı 
gözönünde bulundurularak, amenajman planları odun dışı 
orman ürünlerini de kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

4.1.12. SAĞLANACAK FAYDALAR :
VI. Beş Yıllık Plan Döneminde, raporda açıklanan ge

lişmelerin gerçekleşmesi için öngörülen yatırım progra
mının ve önlemlerin uygulanması ile aşağıdaki faydalar 
sağlanacaktır.

1. Düzenlenen, ara yoklaması yapılan ve yenilenen 
Amenajman Planlarının (Orman İşletmesi Planlarının) uygu
lanmasıyla hızla gelişmekte olan orman ürünleri endüstri
sinin ve çeşitli kullanma yerlerinin, orman içindeki ve 
civarındaki köylerin, tüm Türk Ulusunun başta orman ürün
lerine olan ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması 
güven altına alınacak bunun yanında Türk Ulusunun, orman
ların sunduğu hidrolojik, klimatik, erozyonu önleme, doğa
yı koruma, toplum sağlığı, rekreasyon, estetik, ulusal sa
vunma ve bilimsel fonksiyon ve hizmetlerinden maksimal 
derecede yararlanması imkanı sağlanacaktır.

2. Orman Amenajman Planlarının sağladığı veriler 
değerlendirilmek suretiyle Türkiye Ormanlarının alanla
rında, ağaç servetinin ağaç türleri çap ve yaş sınıfları, 
kalite sınıfları ve artımlarında, bitkisel, hayvansal ve 
mineral menşeli ikincil ürünlerinde meydana gelen değişme
leri ve gelişmeleri rakamlarla tesbit etmek, Türkiye'nin 
ormancılık yönünden periyodik memleket envanterini yapmak 
böylece orman ve ormancılıkla ilgili istatistik doneleri
ni yenilemek mümkün olacaktır.

3. Amenajman Planları, ormanlardan her yıl alınacak 
yuvarlak odunların ağaç türleri. çap ve kaliteleri 
itibariyle miktarlarını ve ayrıca ikincil ürünlerden alınacak 
ürün miktarlarını ortaya koyduğundan, böylece yıllık üre
tim miktarları ve arz olanakları belli olduğundan, orman 
ürünlerine olan ihtiyaçların sürekli olarak karşılanması
nı planlamak imkanı doğacak ve bir düzenleme süresi için, 
orman ürünleri endüstrisinin ve çeşitli kullanma yerleri
nin hammadde ihtiyacı garanti altına alınmış olacaktır.

4. Memleketin tümü ve coğrafi bölgeleri için 
yapılacak Memleket Kalkınma Planları ile çeşitli Ormancı-



lık Planlarının yapılmasına yarayacak bilgi ve donelerin, 
ayrıca ormancılıkla ilişkisi olan diğer kamu, tüzel ve 
özel kuruluşların istediği donelerin önemli bir kısmı 
amenajman planlarından ve bu amaçla yapılan envanter 
çalışmaları sonuçlarından sağlanabilecektir.

5. Orman Amenajman Planları : Devlet Orman İşletme
lerinin periyodik ve yıllık iş ve uygulama programlarının, 
çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik planların ve yıl
lık bütçe tekliflerinin hazırlanmasına temel olacak done
lerin önemli bir kısmını sağlayacaktır.

6. Orman-Köy ilişkilerinin düzenlenmesi için alına
cak önlemler ve yapılacak projeler için, Amenajman plan
ları önemli done ve bilgiler verecektir.

7. Amenajman planlarının titiz bir biçimde uygulan
masıyla, ormanların yangın ve rüzgar devirmeleri gibi 
tehlikelere karşı korunması güven altına alınacaktır.

8. Amenajman planlarının uygulanması ile gençleş
tirme, ağaçlandırma, bakım ve imar gibi silvikültür 
işlerinin ve metodlarının, ormanların kuruluşunda meydana 
getirdiği olumlu ve olumsuz değişmeleri saptamak suretiy
le, ormanlarımıza özgü silvikültür tekniğinin bulunmasına 
ve geliştirilmesine hizmet edilebilecektir.

9. Amenajman planlarının uygulanması sırasında, ağaç 
kesimi, tomruklama ve bölmeden çıkarma metodlarının faydalı 
ve sakıncalı yönleri saptanabilecek ve bu yönde gelecekte 
Türkiye koşullarına daha uygun tekniğin bulunması mümkün 
olacaktır.

10. Amenajman planlarının uygulanmasıyla, açık alan
ları ve verimsiz orman alanlarını ağaçlandırmalarla üre
time sokmak ve verimlerini arttırmak mümkün olacaktır.

11. Orman Amenajman planlarının, odun dışı orman 
ürünlerini de planlayacak şekilde düzenlenmesi, orman 
toprağından disiplinli bir şekilde çok yönlü faydalanmayı 
sürekli olarak sağlayacağı gibi, Ormancılık Sektörünün 
yarattığı katma değerin ve orman ürünlerinden sağlanan 
döviz girdisinin artmasına çok büyük katkılar sağlayacak
tır.
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Şema 3

ORMAN İDARESİ ve PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ ŞEMASI



4.2.1. MEVCUT DURUM :
Bilindiği üzere ormancılık hizmetlerinde kullanılan 

Hava fotoğraflarının çekimi ve dağıtımı işi, Harita Genel 
Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce müştere
ken yapılmakta, bunların yorum ve meşçere harita taslak
ları ve basım çalışmaları ise Orman Genel Müdürlüğü, 
Orman Harita ve Fotoğrametri Müdürlüğünce gerçekleştiril- 
mektedir.

4.2.1.1 Teşkilat ve Personel :
1979-1988 yıllarında istihdam edilen personel 

miktarı Tablo 23'de gösterilmiştir. Mevcut organizasyon 4 
nolu şemada gösterilmiştir.

Tablo 23 : 1979-1988 Harita ve Fotoğrametri Müdürlüğü 
Personel Durumu

YIL Orm.Yük.Müh. Teknisyen Memur Y.H. Şoför İşçi

1979 8 24 8 16 3 27
1980 8 27 8 18 3 27
1981 7 28 15 18 2 25
1982 10 27 12 16 1 -
1983 18 40 22 20 4 -

1984 14 24 7 3 1 -
1985 14 18 8 3 1 -
1986 11 18 8 3 1 -

1987 10 17 8 3 1 -
1988 8 18 7 - 1 -

4.2.2- PROBLEMLER :
1. Harita GEnel Komutanlığından temin edilen hava 

fotoğrafları, şeritlenip, uçuş krokileri yapılıp, efektif
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sahaları çizilerek orman mühendislerince aynalı stereos
koplar kullanılmak suretiyle meşçere tiplerine ayrılır; 
ağaç türü, çap kademeleri, kapalılıkları tesbıt edilerek 
homojen orman tipleri açıklıklar, erozyon sahaları, ziraat 
alanları ve meralar çizilerek aktüel durum tesbit edilir. 
Yapılan iş, özel uzmanlık ve ormancılık bilgisi ve sağlam 
bir çift stereoskopik görüşe sahip uzman teknik eleman 
gerektirmektedir.

Yıllık fotogrametri programları, sayılan nitelikle
re sahip 12 adet uzman Orman Mühendisi tarafından ancak 
gerçekleştirilebilir. Halbuki, bu gün Harita ve Fotogra
metri Müdürlüğünde 3 adet uzman eleman görev yapmaktadır.

Müdürlüğün kısıtlı imkanlarla uzun sürede yetişti- 
rebildiği ve dış ülkelere gönderilerek fotogrametri tek
niği konusunda yetiştirilmiş olan uzman teknik elemanla
rın, hiç ilgisi olmayan başka branşlara atanması, yıllık 
programların gerçekleşmesi bakımından büyük bir problem 
teşkil etmektedir.

2. Son iki yıla kadar hava fotoğraflarının çekimi 
Harita Genel Komutanlığınca yapılmakta iken, son iki yıl
dır adı geçen Komutanlığın Orman Genel Müdürlüğü ihtiya
cına cevap verememesi nedeniyle, söz konusu fotoğraflar 
Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğünce ortaklaşa karşılanmaktadır.

Her yıl Mart ayında "Bakanlıklar arası Harita İşle
ri Koordinasyon ve Planlama Kurulu'nda bir yıl sonraki iş 
programı teklifleri görüşülüp karara bağlanmakta, program 
ve planlama komisyonunca harita yapım ve hava fotoğrafı 
alımları Devlet Planlama Teşkilatının tetkikine sunulduk
tan sonra, Bakanlar Kurulu Kararı olarak onaylanıp yayın
lanmaktadır.

Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Planlama Kurulu Kararlarında her yıl Orman Genel Müdürlü
ğünün Hava Fotoğrafları alımı 30.000 km2 olarak taahhüd 
edilmektedir.

Ancak, son yıllarda programa alman bu miktar ger- 
çekleştırilememektedir. Bu da, Amenajman Heyetlerinin 
yersel çalışmasında iş ve zaman kaybına aynı zamanda söz 
konusu çalışmaların yeterince sağlıklı olmamasına sebep 
olmaktadır.



Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünce 1984 yılından itibaren alınan hava fotoğraf
ları Tablo 24'de gösterilmiştir.

Tablo 24 : Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünden 1984 Yılından İtibaren 
Alınan Hava Fotoğrafları

YT1 1 AR H.G.K. T.K.G.M, BÖLGESİ

1984
1985
1986
1987

20.220 km2 
3.500 km2

4.900 km2 
2.750 km2
3.900 km2

9.000 km2 
15.000 km2

Giresun-Bolu-Zonguldak 
Kastamonu-Amasya 
Kastamonu-Amasya 
Kastamonu- Amasya 
Muğla-Denizli

Tablo 24 ' de görüldüğü üzere, 1985 yılında yapılması 
gereken 30.000 km2.1ık Kastamonu-Amasya hava fotoğrafı 
isteğimizin yılı içinde sadece 3500 km2.1ık kısmı yapıla
bilmiş, T. K. G. M nün yardımlarından sonra (çoğu bu Genel 
Müdürlükçe uçulmak kaydıyla) ancak 1988 yılı Mayıs-Haziran 
aylarında tamamlanabilecektir.

Yukarıda sayılan aksamalar nedeniyle Hava Fotoğraf
larının vaktinde elimize ulaşmaması sebebiyle hem yatırım 
programlarımız gerçekleşmemekte, hem de bir yıl önceden 
elimizde olması gereken hava fotoğraflarının tam araziye 
çıkma mevsiminde gelmesi, yorum ve değerlendirmelerin çok 
aceleye getirilmesine ve sağlıksız bir çalışmaya neden 
olmaktadır.

3. Orman Mühendislerince mterpretasyonu tamamlan
mış 1/15.000 ölçekli hava fotoğraflarından, kartografya 
grubundaki teknısyenlerce Radial Line Plotter aletleri 
yardımıyla 1/25.000 ölçekli haritalar yapılmaktadır. Bu 
aletler 1963 yılında alınmış 3. sınıf mekanik aletlerdir. 
Bugün dünya piyasasında üretimleri durdurulmuş olan bu 
aletler yerini analitik aletlere bırakmıştır. 25 yıl gibi 
uzun bir zaman kullanılan eskimiş, yıpranmış ve yedek 
parçaları bulunmayan ve çağdaş olmayan bu aletlerle ça
lışmak çok zor ve sağlıksız olmaktadır. Bu nedenle, Hari
ta ve Fotogrametrı Müdürlüğü bütçesine değişik yıllarda 
yeni alet alımı için para konmuş, ancak herhangi bir 
satınalma gerçekleştirilememiştir. Kuzey Karadeniz Proje-



sinden bir fırsatı değerlendiren Orman Harita ve Fotogra- 
metrı Müdürlüğü analitik alet alımı için uzun ve ciddi 
araştırmalar yapmış,ihaleye çıkmış, ancak aletin satın 
alınması mümkün olmamıştır.

4. 1962-1963 yıllarında. Orman Envanter çalışmaları 
ile birlikte Orman Yetişme Ortamı Envanteri çalışmalarına 
da başlanılmıştır. 1974 yılında öncelikle Örnek Orman 
İşletmelerinde başlatılan Orman Yetişme Ortamı Envanteri 
çalışmalarından bir süre sonra vazgeçilmiştir. 1967 
yılında Türkiye Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Makro 
Planı!nı ortaya koymak üzere başlatılan envanter çalışma
ları ile konu ve dolayısıyla Orman Amenajman Planlarının 
bu yöndeki eksikliği tekrar gündeme gelmiştir. Ağaçlan
dırma ve Erozyon Kontrolü sahalarına ilişkin envanteri 
gerçekleştirmek üzere başlatılan söz konusu çalışmalarda 
Hava Fotoğrafları Metodundan yararlanılmıştır. Ayrıca, 
20.6.1973 tarih ve 3953-1 sayılı Orman Amenajman Planla
rının Düzenlenmesi ve Yenilenmesine İlişkin Yönetmeliğin 
22-29. maddelerinde belirtilmiş olmasına rağmen, bu 
önemli envanter konusunu canlandırmak ve Orman Amenajman 
Planlarında gerekli yermı almasını sağlamak mümkün olma
mıştır. Bu konu çok önemli bir problem olarak ortada dur
maktadır.

4.2.3- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR:
Bugün ülkemizde, Avrupa ülkelerinde kullanılan fo- 

togrametrı tekniği kullanılmakla birlikte, bu ülkelerde 
çok gelişmiş analitik aletler kullanılmakta, Interpretas- 
yondan kartografik çalışmalara kadar bilgisayar sistemle
riyle donatılmış bulunmaktadırlar. Bu ülkelerin teknik 
olarak çok gelişmiş olmalarının yanısıra mali olanakları
nın fazla, ormanlarının Türkiye Ormanları gibi dağınık ve 
karışık olmaması nedeniyle çok kaliteli, renkli ve büyük 
ölçekte hava fotoğrafları ile çalışmakta, üretilen hari
talarda da aynı kalite görülmektedir. Gerek Hava Fotoğra
fı, gerekse haritalar 1/10.000 ve 1/5000 ölçeğinde kulla
nılmaktadır. Halen gelişmiş ülkeler, gelişmiş analitik 
aletler, bilgisayar donanımları, ölçek ve kalite farkları 
dışında ülkemizde olduğu gibi klasik hava fotoğrafları da 
kullanmaktadırlar. Bunun yanısıra uydu görüntüleriyle 
uzaktan Algılama (Remote-Sensing) metodları geliştiril
mekte ve klasik hava fotoğraflarından alman detay bilgi
nin seviyesine ulaşılmaya çalışılmaktadır.



4.2.4- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :
4.2.4.1- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 

Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ve i- 

kinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) dönemini içi
ne alan 1963-1972 yılları arasındaki 10 yıllık sürede. 
Türkiye Ormanlarının Amenajman Planları bitirilmiş ve uy
gulamalarına geçilmiştir.

Ormanların aktüel kuruluşunu ortaya koymak için 
hava fotoğraflarına, yer ölçmelerine ve matematik-ista
tistik yöntemlere dayanan Kombine Envanter Metodu kulla
nılmış, ortalama ölçeği 1/20.000 olan hava fotoğrafları 
üzerine foto-interpretasyon tekniği uygulanarak, birinci 
10 yılda (1963-1972) yaklaşık 113.430 adet hava fotoğrafı 
üzerinde ağaç türleri, kapalılık, çap sınıflarına göre 
meşçere tipleri hudutları çizilmiş ve Kartografya 
çalışmaları ile de ortalama 1/20.000 ölçekli hava fotoğ
rafları üzerindeki meşçere tipi hudutları 1/25.000 ölçek
li meşçere harita taslakları halinde hazırlanarak Amenaj
man Heyetlerine verilmiştir.

1973-1982 yılları arasındaki 10 yıllık periyotta 
(3ncü ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemleri) Ame
najman planlarının yenilenmesi çalışmaları (revizyon), 
parada, zamanda ve teknik’ elemanda büyük ekonomi sağlayan, 
aynı zamanda daha etkin olan Kombine Envanter metoduna 
dayalı olarak sürdürülmüş. Türkiye ormanlarının büyük bir 
kısmının Revizyon Planları tamamlanmıştır. Bu çalışmaya 
bağlı olarak 3. ve 4. ncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönem
lerinde ortalama 1/20.000 ölçekli Hava Fotoğrafları yeri
ne ortalama 1/15.000 ölçekli hava fotoğrafları ile daha 
sağlıklı bir çalışmaya gidilmiş, Antalya-İsparta-Muğla- 
Denızlı- Balıkesir- Çanakkale Ad ana- Kahramanmaraş- Mersın- 
Kıbrıs olmak üzere yaklaşık 200.000 km2.1ık bir alanda 
60.076 adet hava fotoğrafı üzerinde meşçere tipleri yoru
mu ve kartografya çalışmaları tamamlanarak Amenajman 
Heyetlerine ulaştırılmıştır.

1970 Yılından önce 100.000.-TL. lık bir alet imkanı 
ile ve sadece fotogrametri konusunda faaliyet gösteren 
Müdürlük, F.A.O. kanalı ile sağlanan baskı ve fotomekanik 
matbaa, fotogrametri, tersimat ve uçak v.s. gibi ekipman
ları ile 200-300 Milyon TL. kıymetinde alet ve makina ile



teçhiz edilmiş, buna paralel olarak yetişmiş ve yeterli 
personel temini yoluna gidilmiştir. 1970-1976 yılları 
arasında yeterli yetişmiş personel ve makina-ekipman ile 
hava fotoğraflarından foto-mterpretasyon-kartografya ça
lışmaları yanısıra 4 Bölge Müdürlüğüne (Muğla-Denizli- 
Bolu-Zonguldak) ait 1/100.000 ölçekli orman haritaları 
yapım ve basımı tamamlanarak, ağaç türleri, kapalılık ve 
çap sınıflarını gösteren, ülkemizde eksikliği hissedilen 
orman haritaları çeşitli fakülteler ve askeri kuruluşla
rın kullanımına sunulmuştur.

Bütün bu çalışmaların yanısıra fotomekanik yolla 
harita büyültme-küçültme işleri sürdürülmüş, yılda 300 m2 
olmak üzere fotomekanik çalışmalarla Kadastro ve Ağaçlan
dırma çalışmalarında kullanılan haritaların büyültme- 
küçültme işleri tamamlanmıştır.

4.2.4.2- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemin
deki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :

1984 yılı ile 5.BYKP döneminde yapılması planlanan 
ve gerçekleştirilen fot'ogrametri çalışmaları Tablo 25' de 
gösterilmiştir.

Tablo 25- 1984 Yılı ve V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde Yapılan Fotogrametrı Çalışmaları

1984

Faaliyet Çeşidi Birimi Planlanan 
M] ktar

Gerçekti eştin İsı 
Miktar

+ Fark

Hava Fotoğrafı Al ımı Km2 30.000 20.000 10.000
Fotomekanik işler Km2 300 300 - -
1/25.00001.Meş.Ha.Yp. Km2 30.000 20.000 - 10.000
1/100.000........................... Km2 150.000 9.600 140.400

1985

Hava Fotoqrafı Alımı Km2 30.000 3.500 - 26.500
Fotomekanik işler Km2 300 300 - -

1/25.0000İÇ.Meş.Ha.Yp. Km2 30.000 30.000 - -
1/100.000 ............................ Km2 150.000 36.000 114.000

1986

Hava Fotoğrafı Alımı Km2 30.000 • 13.900 - 16.100
Fotomekoni k işler Kın2 300 300 - .

1 /25.000 Olç. Meş. Ha. Yp. Km2 30.000 30.000 - -
1/100.000 ............................. Km 2 150.000 46.000 - 104.000



1987
Hava Holografi A lıını Km2 30.000 21.000 9.000
Fotomekanik işler Km2 300 300 -

1/25. 00U Ö.Lçl'Meş. Ha. Yp.Kın2 30.000 21.000 9.00C
1/100.ooo ............. Knı2 480.000 153.000 - 327.00C

1988 (Bütçe)
Hava Fotoğrafı Alınıl Km2 30.000
Fotomekanik işler m 2 300
1/25.000 Ol ç.Meş.Ha.Yp. Km2 30.000
1 /100.ooo............ Km2 480.000

1989 (Bütçe)
Hava Fotoğrafı Alımı Km2 Od O O O o

Fotomekanik İşler m 2 300
1/ 25 .000 01 ç. Meş. Ha. Yp.Kın2 30.000
1/100.ooo ............. Knı2 150.000

Bu dönemde, 52x87 ebadında bir ofset baskı makina- 
sı alınarak orman haritalarının basımına hız kazandırıl
mıştır. Ayrıca, 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
alınması hedeflenen transfer aletlerinden bir adedinin de 
ihale işlemlerine 1988 yılında başlanılmıştır.

4.2.5- VI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ:
VI. Beş Yıllık Plan dönemini kapsayan 1990-1994 

yılları Harita ve Fotogrametri çalışmaları hedefleri, 
miktar olarak Tablo 26'da, VII. Beş Yıllık Plan döneminde 
hedeflenen çalışmalar da bilgi bakımından Tablo 27'de 
gösterilmiştir.

Bu tablolarda gösterilen 10 yıllık çalışmaların 
gerçekleşmesi halinde Türkiye'de tüm ormanlık alanların 
Amenajman Planları yenilenmiş veya süreleri dolmayanların 
ara yoklamaları 10 sene içerisinde yapılmış, ayrıca 10 
yıllık periyodlarla Türkiye Orman Envanteri çıkarılmış 
olacaktır. VI. Beş Yıllık Plan döneminden sonra da aynı 
sistemle Türkiye ormanlarının 10'ar yıllık aralarla en
vanterleri ve plan revizyonları yapımına esas olmak üzere 
hava fotoğrafları çekimi, foto-mterpretasyon, kartograf ya 
ve harita yapımı sürdürülecektir.
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Tablo 26- VI. Beş Yıllık Plan Döneminde Yapılacak Harita 
ve Fotogrametrı Çalışmaları

Faaliyet Çeşidi Bııırn Y I L L A R
1990 1991 1992 1993 1994

Hava Fotoğrafı ve 
Töpofraiık Patta 
Alına Km2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Fotomekanik İşler M2 300 300 300 300 300
1/25.ÜÛÜ OLçeklı 
meşe; er e Hrt. yapımıKm 2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
1 /100.000 Ölç.orman 
Haritası yapımı Km2 150.000 _ _ _ 50.000
1/500.000 Ölç.orman 
Haritası yapımı Km2 _ 550.000 _ _ 50.000
1 / 100.000 Olç .orman 
Haritası yapımı Km2 - - 1.000.000 750.000 50.000

Tablo 27-VII.Beş Yıllık Plan Döneminde Yapılacak Harita 
ve Fotogrametrı Çalışmaları

Y I t L A R
Faaliyet Çeşidi Birim L995 1996 1997 1998 1999
Hava Fot.oyratı ve 
Topog r a 11k Pa11 a 
A11 mı Km2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Fotomekanik işler M2 300 300 300 300 300
L/25.U00 Ölçekli 
Meşçere Haritası Yp. Knı2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
1/100.000, 1/500.000 
1/100.000 Ölç.Or
man Harı tası Yapan 
ve Revizyonu Km 2 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000



4.2.5.1- Personel ve İstihdam :
Harita ve Fotogrametri çalışmalarının VI. VII. Plan 

dönemlerinde daha verimli ve sağlıklı yürütülebılmelerı 
için ihtiyaç duyulan teknik personel adedi Tablo 28 ve 
28/1'de gösterilmiştir.

Tablo 28 : VI. Beş Yıllık Personel Durumu Hedefleri 
(1990- ’ 994)

Plan
Dönemi Yıllar

Teknik Eleman Sayısı (Adet)
Orman Mühendisi Teknisyen

1990 18 28
1991 18 28

VI 1992 18 28
1993 18 28
1994 18 28

Tablo 28/1- VII. Beş Yıllık Personel Durumu Hedeflen 
(1995-1999)

Plan
Dönemi Yıllar

Teknik Eleman Sayısı (Adet)
Orman Mühendisi Teknisyen

1995 18 28
1996 18 28

VII 1997 18 28
1998 18 28
1999 18 28

4.2.6- UYULACAK İLKELER VE ALINMASI ÖNERİLEN ÖNLEM
LER :

1. Mevcut ve bugüne kadarkı Personel Rejimi uygula
maları karşısında, uzman teknik eleman yetiştirmek ve bü
yük emeklerle yetişmiş ve gerçek anlamda uzmanlaşmış ele
manları kuruluşta tutmak mümkün olmamıştır. Harita ve Fo
togrametri ve ona ilişkin çeşitli konulardaki Foto-Inter- 
pretasyon çalışmaları tamamen uzmanlık çalışmalarıdır. Bu 
konularda Fakültelerimiz öğretimlerinin yoğunluğu nede
niyle uzman eleman yetiştirmemekte, uzman elemanların ye
tiştirilmeleri yurt içi (hizmet içi) ve yurt dışı eğitim



imkanlarına bağlı kalmaktadır. Bu alanlarda görev alan ve 
alacak olan teknik elemanların yabancı dil eğitimlerine 
öncelik tanınmalı, çeşitli kaynaklardan sağlanacak burs 
imkanlarıyla yurt dışı eğitimleri desteklenerek yeni tek
niklerin transfer ve gelişmesi sağlanmalı, özlük hakları
nın özendirici olması temin edilerek bu konuda eğitim 
görmüş, beceri kazanmış uzman personelin başka konularda 
çalışması önlenmelidir.

2. Problemler bölümünde detaylarıyla açıklanmış 
olan Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile ilgili sorunlarımız çözümlenmeli ve Orman 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
des t ekienmelıdir.

3. Orman Yetişme Ortamı Etüd ve sınıflandırması 
(envanteri) nın ve Haritalarının yapımının Ormancılık uy
gulamaları karşısında arzettiği öneme paralel olarak, 
mevcut yetişmiş elemanlar ve yeni yetiştirileceklerle Hari
ta ve Fotogrametrı Müdürlüğü ve bu konuda bilgi, deneyim 
ve alt yapıya sahip Eskişehir Orman Toprakları Tahlil 
Laboratuvarı Müdürlüğü arasında işbirliği geliştirilerek 
yetişme muhiti haritacılığının işlerliğe kavuşturulması 
gerekmektedi r.

4.2.7- SAĞLANACAK FAYDALAR :

Orman Amanjman Planlarının günümüz teknik esasları
na göre hazırlanması, bir taraftan ülke ormanlarından 
azami faydalanmayı sağlarken diğer taraftan da ormanların 
devamlılık prensibinin zedelenmemesini sağlayacaktır. Bu
nun ise yararları sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan sa
yılmayacak kadar büyüktür. Genel anlamdaki Orman envanter 
çalışmaları ile ormancılık faaliyetlerinin diğer kolları
nın ihtiyaç duyduğu bilgiler de (orman yetişme ortamı ko
şulları, yol ve transport etüdleri, böcek ve diğer zarar
lılarla mücadele ve etki alanlarının tesbiti, ağaçlandır
ma, erozyon kontrolü çalışmalarına ilişkin bilgiler) sağ
lanarak mükerrer etüd çalışmaları önlenmiş olacaktır. Bu 
çalışmalar, zamanda, parada ve teknik eleman kullanımında 
çok büyük ekonomiler sağlayan ileri ve modern bir yöntem
le gerçekleştirilecektir.
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BÖLÜM - 5 
ORMAN YOLLARI

5.1. MEVCUT DURUM
5.1.1. Planlama ve yapım çalışmaları :
Ormanların işletmeye açılması, entansif ve rasyonel 

Ormancılığı mümkün kılar. Bu amaçla gereksinilen en önem
li vasıtalardan birisini Orman yolları teşkil eder. Bu 
yollar, bir yandan odun hammaddesi, personel, malzeme ve 
ekipman nakline, bir yandan da Orman Köylerinin yol ge
reksinmelerinin ve ayrıca halkın rekreasyonel istekleri
nin karşılanmasına imkan sağlar. Bu suretle, söz konusu 
yollar, ekonomik, sosyal hatta kültürel fayda yaratırlar.

Türkiye'de, bugünkü anlayışa göre Orman Yolları Şe
beke Planlaması çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğünce 
1964 yılında başlatılmıştır. Orman İşletmelerinin teknik, 
ekonomik ve idari faaliyetlerinin zamanında ve devamlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan bu ça
lışmalar 1974 yılında neticelendirilmiştir. Ancak bu ara
da, plan uygulamaları ile elde edilen sonuçlar, ülke or
mancılığının istekleri doğrultusunda bu planların revize 
edilmesi ve yenilenmesi gereğini gündeme getirmiştir.

Türkiye'de Orman Yolları Şebeke Planlama Çalışmala
rı ile birlikte, teknik ve ekonomik olanakların elverdiği 
ölçüde ve plan hedeflerine uygun bir şekilde yol yapım 
çalışmaları da hızlandırılmıştır. Nitekim, ülke ormanla
rında 1938-1963 yılları arasında inşa edilen orman yolu 
uzunluğu 31366 km. olduğu halde,1963-1987 yılları arasın
da 86129 km. yi bulmuştur.

Diğer yandan, planlı Orman yolu yapımına dek, Ülke 
ormancılığında uygulanan yol yapım politikası, mevcut or
manların rasyonel olarak işletmeye açılması şeklinde 
değil, sadece günlük gereksinmelerin karşılanması düşün
cesiyle çarçabuk, kolay ve ucuz orman yolu tarzında 
gelişmiş ve bu politika, devamlı ormancılığa hizmet etme
yen plansız ve rastgele yolların orman içinde inşasına 
neden olmuştur. Sonuçta,1938-1963 yılları arasını kapsa
yan dönemde yapılan 31366 km. uzunluğundaki orman yolunun 
20691 km. si mevcut Orman Yol Şebeke Planları içinde yer 
almış, geriye kalan 10765 km. si ise, gerek konumları ve



gerekse teknik özellikleri itibariyle standartlara 
uymadığı için, şebeke dışında bırakılmış, yanı terk 
edilmiştir.

Bugün, mevcut ve uygulanmakta olan Orman Yol Şebeke 
Planları düzenlenirken birim alandaki Orman yolu uzunluğu 
(Yol yoğunluğu) tesbitinde ormanın hektardaki serveti 
dikkate alınmış yani

SERVET YOL UZUNLUĞU YOL ARALIĞI
m3/ha m/ha m

250 20 500
100-250 10 1000

100 5-7 1500-2000
esas olmak üzere mevcut Orman Yol Şebeke Planları hazır
lanmış ve neticede, yalnız prodüktiv (verimli) ormanlarda
ki etayı almak için gereksinilen toplam orman yolu (Üre
tim yolu) uzunluğu 144.425 km. olarak elde edilmiştir. Bu 
uzunluğun ış cinsleri olarak plan dönemleri ve yıllar 
itibariyle program ve uygulama durumları TABLO 29-29/10 da 
görülmektedir.

Söz konusu tablolarda görüldüğü gibi, mevcut yol 
şebeke planları kapsamına giren toplam 144.425 km. Orman 
yolunun (üretim yolunun) 1987 yılı sonu itibariyle 
106.820 km. si standartlara uygun bir şekilde inşa edil
miş olup, bu yolların %16 sı yaz ve kış,%84'ü ise yaz 
mevsiminde nakliyata elverişli bulunmaktadır. 24 seneyi 
bulan planlı orman yolu yapım çalışmaları, bu süre içinde 
gerek planlamacıya ve gerekse uygulamacıya, bilgisinin 
yanısıra, geniş bir tecrübe kazandırmıştır. Bu bilgi ve 
tecrübenin ışığında alınan uygulama sonuçları, yukarıda 
açıklanan servet-yol uzunluğu münasebetinin tekrar gözden 
geçirilmesi gereğini ortaya koymuş; sonuçta, bu hususta 
bir düzenleme yapılması faydalı görülmüş, dolayısıyla 1980 
yılında yeniden düzenlenen "Orman Yolları Şebeke Planla
masına Ait Yönetmelik" te bu husus değişik şekli ile yer 
almıştır. Bu duruma göre;

Planlama Ünitesini teşkil eden orman alanı servet 
bakımından;

SERVET YOL UZUNLUĞU YOL ARALIĞI
m3/ha m/ha m
250

96 250
20
10

500
1000



olmak üzere genel olarak iki sınıfa ayrılmıştır.
Bu yeni düzenleme karşısında ülkenin tüm ormanlık 

alanı için toplam yol ihtiyacı 201.810 km. olarak hesap
lanmış (Tablo 31) ve bu değerlendirme karşısında baş 
tarafta belirtildiği gibi mevcut Yol Şebeke Planlarının 
revıze edilmesi ve yenilenmesi zorunlu olmuştur.

V. Beş Yıllık Plan çalışmaları raporunda da değini
len bu husus, yanı revize ve yenileme çalışmaları 1987 
yılı sonuna kadar yapılamamıştır. Plan ihtiyaç durumu 
Tablo 30'da gösterilmiştir. Mevcut planlar genelde seri 
bazında yapıldığı için adedi fazla gözükmektedir. Yenile^ 
necek planlar için Orman İşletme Şefliği baz alınıp her bir 
şeflik için bir plan yapılması esas alınmıştır.

Planların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yol mikta
rının gerçekleştirilmesi sonucunda; koru, bozuk koru, bal
talık, bozuk baltalık, erozyon, mer'a,milli park ve mesire 
yerleri, orman içi ağaçlandırma alanlarının yol ihtiyacı
nın karşılanabileceği düşünülmektedir.

1987 yılı sonu itibariyle 106.820 km. Orman yolu 
mevcut olup, müteakip plan dönemlerinde 94.990 km. üretim 
yolu yapılacaktır. (Tablo 31)

1985 yılında yapılan reorganızasyon sonucu, planlama 
ve yol yapım, bakım, onarım, sanat yapısı ve köprü çalış
maları yeni kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve
rilmiş ve bu konuyla görevli tüm personel ve makina parkı 
bu Genel Müdürlüğe aktarılmıştır.

1987 yılında 1000 km. yeni yol yapımı- Orman Genel 
Müdürlüğüne verilmiş ve ihale suretiyle 1102 km. yaptı
rılmıştır.

Tablo 29/8 ve 29/9 da 1985, 1986 ve 1987 yılların
daki uygulamalar gözükmektedir.

Bu üç yıl içinde, plan çalışması hiç yapılmamıştır. 
Çok gecikilmiş olduğundan, VI. Beş Yıllık Plan ve müteakip 
VII. Beş Yıllık plan dönemlerinde her Orman İşletme Şef
liği için ihtiyaç duyulan Orman Yol Şebeke planının 10 
yıl içinde tamamlanması ve ihale suretiyle yaptırılması 
gerekli olacaktar. (Tablo 30)

Türkiye'de Orman dışı ağaçlandırma alanlarında yol 
Şebeke planları henüz yapılmamıştır.

Bununla birlikte, Orman dışı ağaçlandırmalarla. Orman
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rejimi dışında kalan arazilerde turistik ve rakreasyonel 
amaçlara da hizmet edildiğinden, bu alanlarda hektardaki 
yol uzunluğunun 30 m. olarak alınması uygun görülmektedir. 
Bu esasa göre, bu amaca yönelik gerekli yol ihtiyacı 2820 
km. olup, plan dönemlerinde inşa edilecektir.

Öte yandan orman yangınlarıyla savaşta etkinliği 
artırma ve mevcut ormanlar ve yeni tesis edilmiş ağaçlan
dırma alanlarının emniyetini sağlamak için, yangına has
sas mıntıkalardaki Ormanlarda YANGIN EMNİYET YOLLARININ 
yapılması zorunlu ğulunmaktadır. Bu amaçla gerekli plan
lama çalışmalarına eleman yetersizliği nedeniyle henüz 
başlanamamıştır.

Fakat bu arada, yangına çok hassas mıntıkalarda yer 
yer ve mevzii olarak planlama ve buna paralel olarak da 
uygulama çalışmaları her ne kadar henüz sonuçlanmamış ise 
de, yangına hassas mıntıkalardaki orman alanının yaklaşık 
10 milyon hektar olduğu ve hektara 2 m. yangın emniyet 
yolu yapılacağı hesabıyla gerekli yangın emniyet yolu ih
tiyacı 20.000 km. olarak hesaplanmaktadır. Bu miktarın 
1987 yılı sonu itibariyle 3267 km. sı mevcut olup geriye 
kalan 16733 km. si ilerki plan dönemlerinde yapılacaktır.

Ayrıca, planlanan YANGIN GÖZETLEME KULE ve KULÜBE
LERİ ne 3500 km. yol yapılacaktır.

Orman içi ve bitişiği köylerde yaşayan halkın eko
nomik. sosyal ve kültürel bakımlardan gelişimini sağlamak 
amacıyla kurulan ORKÖY (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğü bu görevi üstlenmiştir) yürüttüğü ya da planla
dığı faaliyetler arasına yol yapım çalışmalarını da 
almıştır. Bu çalışmalarla, 4877 orman içi ve bitişiği kö
ye toplam olarak 20578 km. uzunluğundaki yol planlanmış
tır. Bu planlar Orman Genel Müdürlüğünce 1979 yılında ya
pılmıştır. Planlanan bu yolların 1983 yılı sonu itibariy
le 14000 km. sinin ORKÖY'ce inşası tamamlanmıştır. Bu 
yıldan itibaren kayıt tutulmadığından 1987 yılı sonu 
itibariyle yspılaı kcy yolu miktarı bilinmemektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, özetle orman ekosis- 
teminin yol ihtiyacı ve yapılması gereken çalışmalar 
TABLO 32'de gösterilmiştir. Ayrıca tabloda bu ış cinsle
rinin 1987 yılı sonu itibariyle mevcut ve yapılacak 
miktarları da gösterilmiştir.



5.1.2. tsaK-un, Onarım, Sanat Yapısı ve Köprü Çalışma
ları:

Orman koruma, ağaçlandırma ve üretim faaliyetlerinin 
zamanında yapılması, orman ürünleri taşımacılığının eko
nomik, hızlı ve anında gerçekleştirilmesi, dolayısıyla 
odun hammaddesine dayalı sanayi kollarının her mevsim 
çalışmalarının sağlanması, başka birdeyişle bu kuruluşla
rın hammadde darboğazlarının halledilmesi için orman yol
larının gerekli uzunlukta tekniğine uygun bir üst yapıya 
kavuşturulması, keza sanat yapı çalışmalarının da zama
nında ve aksaksız oir şekilde yapılması zorunlu bulunmak
tadır. Bu nedenle, Orman yolu planlama ve yapım çalışma
larının yanısıra sanat yapısı, köprü, üst yapı, bakım ve 
onarım çalışmalarına da OGM ce son yıllarda önem verilmiş 
özellikle II. plan dönemi başlangıcından itibaren konu 
ile ilgili çalışmalar bir plan ve program çerçevesinde 
bugüne dek yürütülegelmıştir.

Ancak, 1985 yılında bu hizmetler OGM'den alınarak 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (KHGM) devredilmiştir.

1986 yılında etüd proje, bakım, ufak çapta sanat ya
pısı yapımı tekrar OGM'ne verilmiştir.

Bugün kuruluş yasaları gereği Yeni Yol, B.Onarım, 
Üst yapı, köprü ve sanat yapıları yapımı KHGM'ne, Etüd 
Proje, tamir bakım, yangın emniyet yolu, Kule kulübe yolu, 
traktör yolu ve ufak çaptaki sanat yapıları yapımı OGM'ne 
aittir.

Bu ış kollarında yapılan çalışmalar ve harcamalar 
daha önce de belirtildiği üzere plan dönemleri ve yıllar 
itibariyle TABLO 29 da görülmektedir.

Tablo 29'dan anlaşılacağı üzere mevcut yol Şebeke 
Planlarına "göre 1987 yılı sonu itibariyle inşa edilmiş 
bulunan 106.820 km. uzunluğundaki orman yolunun yine 1987 
yılı sonu itibariyle 17728 km. si dere ya da ocak malze
mesi serilerek,hafif bir üst yapıya kavuşturulmuştur. 
Bazı Milli Park ve önemli mesire ve piknik yerlerine 
giden bir kısım yollarda da asfalt kaplama yapılmıştır.

Bu arada söz konusu yollar üzerinde, 1987 yılı sonu 
itibariyle, toplam 9267 m. uzunluğundaki köprü inşa 
edilmiş, keza birçok yolun büz, menfez ve ıstmad duvarı 
gibi sanat yapıları tamamlanmıştır.

Plan uygulaması esnasında,ıslah edilecek yollarla,



çeşitli nedenlerle bozulan yollar büyük onarım çalışmala
rıyla standart hale getirilmiştir.

5.1.3- Makına İşletme Çalışmaları :
Ormancılık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli 

olan volların hızla yapılması ve yapılmış ham toprak yol
ların bakım, onarım, sanat yapısı ve üst yapı çalışmala
rının gerçekleştirilmesi için gerekli makına ve ekipman
ların sağlanması ve bunların tekniğine uygun şekilde iş
letilmesi konularında OGM'ce yoğun çalışmalar yapılmakta
dır. Bu çalışmalar yol inşaat makına ve ekipmanlarının 
temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve per
sonel eğitim kurslarının düzenlenmesi şeklinde yürütülmek
tedir.

Ancak, daha önce belirtildiği üzere 1985 yılında 
yapılan reorganizasyonla OGM'nın yolla ilgili Makına 
Parkı, 10 adet Tamirhane Müdürlüğü ve ilgili personeli 
yeni kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (KHGM) 
aktarılmıştır.

1986 yılında bazı ufak çaptaki yol yapım hizmetle
rinin OGM'ye verilmesi sonucu bazı makinalarda gen ve
rilmiştir. Bunun sonucu OGM yol yapım ve bakımı ile ilgi
li ış makına parkı 1987 yılı itibariyle tablo 33'te gö
rülmektedir.

Bu ış makınalarının işletilmesi, bakım ve onarımla- 
rının yapılması OGM'ye bağlı 6 adet Orman Anatamırhane 
Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

OGM nın makına parkında yer alan ve tablo 33'te 
gösterilen ış makınalarının yaş gruplarına göre 1987 yılı 
sonu itibariyle dağılımı tablo 341 de görülmektedir.

5.2- PROBLEMLER :
Türkiye'de OGM'nın yol faaliyetleri ile ilgili baş

lıca sorunlar şunlardır :
Kamu kuruluşlarından alınma zorunluğu olan 

(Devlet Malzeme Ofisi, MKE gibi) bazı malzemelerin (dış 
ve ıç lastik hizmet vasıtası) temininde zorluk çekilmesi,

- Teknik personelin sosyal ve ekonomik durumlarının 
tatmin edici olmaması,

-Makına kullanan personelimizin, diğer kamu kuru
luşlarında aynı görevde çalışan personele nazaran düşük 
ücret alması.



- Döner sermaye ile çalışan kuruluşumuzun, ülkenin 
genel ekonomik darboğazlarından çok çabuk etkilenmesi 
sonucu nakit darlığı çekilmesi, finansman yetersizliği,

Ormancılık faaliyetleri yurt sathında ve geniş 
alanlarda tüm yıl boyunca ve devamlı olarak yürütülmek 
zorundadır. Ayrıca ana ormancılık çalışmalarının yerine 
getirilebilmesi için mutlaka zamanında gerçekleştirilmesi 
gereken bir vasıta olan orman yolları inşaatı faaliyetle
rinin tek elden ve uygulama yılı içersinde elastikiyet 
kazandırılarak yapılması gerekmektedir.

Ancak, orman yolları faaliyetinin 1984 yılından 
itibaren ana omancılık faaliyetlerini yürüten Orman Genel 
Müdürlüğünden alınarak yeni kurulmuş bir teşkilat olan 
diğer bir kuruluşa (KHGM) devredilmesi sebebiyle, bu faa
liyette elastikiye imkanlarının ortadan kaldırılmış olma
sı ve yol faaliyetlerinin yıllık programların altında 
gerçekleşmesi,

Orman anatamırhanel erinde yeni ış makmaları 
alındıkça mevcut tecrübeli operatör adedi yetmemekte, do- 
layısıyle yardımcı elemanların eğitimi gerekli olmaktadır. 
Bunları eğitmek için gerekli olan kalifiye eğitici elema
nın 657 sayılı personel kanununun öngördüğü ücretlerle 
temininin mümkün olamaması,

- Tamir ve Bakımlar için Greyder yetersizliği,
- Toplam 12 Milyon Ha. olan bozuk orman alanları, 

baltalık sahalar ve ağaçlandırma sahalarının Yol Şebeke 
Planlarının henüz yapılamamış olması,

- Gelişen ormancılık teknolojisine paralel olarak 
mevcut Orman Yol Şebeke Planlarının revıze ve yenilenme
sinin yapılamamış olması,

- Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin planlarının 
tamamlanamaması,

- Bu konuda yetişmiş ve devamlı çalışacak personel 
temininde güçlük çekilmesidir.

5.3. ÜLKE OLANAKLARI :

Ülke ormanlarının işletmeye açılması için en önemli 
vasıtalardan birisini teşkil eden orman yollarının plan
lanması ve aplikasyonu OGM'nde istihdam edilen teknik ve 
idari personel tarafından gerçekleştin İrmektedir.

Ancak, yapılan reorganızasyon sonucu, 1985 yılında



24 Yol Grup Başkanı hariç, bu konuda yetişmiş tecrübeli, 
teknik ve idari personelin tamamı KHGM'ne devir edilmiş
tir. Etüd Proje çalışmaları 1986 yılında OGM'ne verildiği 
halde bu personel verilmemiştir. OGM bünyesinde bu işte 
hiç çalışmayan kadrolu ve yevmiyeli teknik personel işin 
önem ve aciliyetıne binaen 15 günlük etüd-aplikasyon eği
timine tabı tutularak etüd proje çalışmaları yürütülmeye 
çalışılmıştır. Ancak, eğitilen personelin başka görevlere 
atanması, yevmiyeli elemanların askere gitmesi büyük boş
luk ve açık yaratmıştır.

Yol yapımı, makina ve işgücüne bağlı bulunmaktadır. 
Bu konuda gerekli iş gücü yerel halk tarafından; makina 
gücünde ise, komprosör, yedek parça(yürüyüş takımları, 
dozer, greyder bıçağı, matkap vs.), akar-yakıt tankı ye 
hizmet araçları dışındaki araç ve gereçler dış alıma 
dayanmakta, dolayısıyle dış kredilerle sağlanmaktadır.

5.4- DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA :
Gelişmiş ülkelerde, devlet karayolu şebekeleri ile 

hemen her yerleşim yerine ulaşım sağlanmıştır. Bu nedenle 
orman yollarının hizmet alanı ormaniçi faaliyetler ile 
sınırlandırılmıştır. Bu çerçeve içinde, orman yolları 
planlanıp yapımı gerçekleştirilirken, ormandan çok yönlü 
yararlanmanın istekleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Oysa Türkiye'de, devlet karayolu şebekesi yurdun 
her noktasını birbirine bağlayacak, ülkeyi kavrayacak bir 
yoğunluğa henüz ulaşmamıştır. Bu itibarla, kimi zaman, 
ormanı kavrayan yolların yanısıra orman içi ve bitişiği 
köylerin, keza orman ile genel yollar arasındaki irtibatı 
sağlayan bağlantı yollarının planlanması ve yapımı da 
OGM'ye düşmektedir. Çok yönlü yararlanma politikası ise 
henüz güncellik kazanmamıştır.

Soruna dağlık arazi ormanlarının optimum bir şekil
de işletilmeye açılması için gerekli yol yoğunluğu 
açısından yaklaşıldığında, Türkiye ile bazı Avrupa ülke
leri arasındaki durum Tablo 35'te görüldüğü gibidir.

5.5. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER :
Ormancılık tekniğindeki gelişmeler paralelinde mev

cut Orman Yol Şebeke Planlarının yenilenmesi zorunlu 
olmuştur. 6. ve 7. Plan dönemlerinde bu yenileme çalışma
ları ile mevcut yol Şebeke Planlarına dahil edilecek 
orman yolu (üretim yolu) yaklaşık 97810 km. olarak hesap-



lanmaktadır. Yenileme sonucu planlarda yer alacak yol 
tulü, 201.810 km. Orman yolu ve 2820 km.de Orman Dışı 
Ağaçlandırma yoludur.

Yenileme çalışmalarında her Orman İşletme Şefliği 
için bir adet plan yapılması öngörülmektedir. Dolayısıyle 
daha önce seri bazında yapılan planlar uygulamadan 
kalkmış olacaktır.

6. ve 7. plan dönemlerinde, her yıl ortalama 100 
adet Orman İşletme Şefliğinin Orman Yol Şebeke Planının 
eleman yetersizliği nedeniyle İHALE suretiyle yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu yenileme çalışmaları ile, bozuk orman 
alanlarının, dolayısıyle Orman içi ağaçlandırma alanları
nın, milli park sahalarının yol şebekesi çözümlenecektir.

Öte yandan, orman dışı ağaçlandırma alanlarında ya
pımı öngörülen yollarla, yangına hassas orman mıntıkala
rında yapılacak yangın emniyet yollarının planlama çalış
malarının 6. ve 7. plan dönemi içinde tamamlanması öngö
rülmektedir. Bu çalışmaların, yani orman dışı ağaçlandır
ma alanları için ihtiyaç duyulan toplam 2820 km. yolun 
her yıl ortalama 564 km. sinin, yangına hassas orman mın
tıkaları için duyulan ve henüz planlanıp inşa edilmemiş 
olan 16733 km. yangın emniyet yolunun da (toplam yangın 
emniyet yolu ihtiyacı 2000T) km. olarak hesaplanmakta 
olup bunun 3267 km. si ’ inşa edilmiştir. ) her yıl 
ortalama 3346 km. sinin planlanması, dolayısıyla bu 
plan dönemi sonunda Orman dışı ağaçlandırma ve yangın 
emniyet yollarının planlama çalışmalarının bitirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Yukarıda açıklanan plan yenileme çalışmaları ile 
ilgili 6. plan dönemi hedefleri Tablo 36'da toplu 
olarak görülmektedir.

Bu planlama çalışmalarının yanısıra, bu dönem 
içerisinde, etüd-aplikasyon ve proje çalışmaları, 
üretim yolu büyük onarım, sanat yapısı, üst yapı ve 
köprü yapım çalışmaları da gerçekleştirilecektir.

Yol yapım faaliyetlerine ait 6. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi hedeflerinin yıllar itibariyle 
dağılımı Tablo 37'de gösterilmiştir.

Öte yandan, orman dışı ağaçlandırma alanlarında 
her yıl ortalama 60 km. yol inşa edilecektir. Bu 
yolların tamamı (2820 km.) bu tempo ile 2036 yılında 
inşa edilmiş olacaktır.



Bunun yanısıra, Yangın Emniyet Yollarının yapımı 
her yıl 500 km. olarak, kule-kulübe yollarının yapımı 
her yıl 200 km. olarak sürdürülecektir. Bu miktarlar 
her yıl inşa edildiği takdirde. Yangın Emniyet yolları 
2022 ve Kule Kulübe yolları 1996 yılında tamamlanmış 
olacaktır.

Orman içi köy yolları, Teşkilatlanma ve Destekle
me Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Ancak, Orman 
yolları genellikle Köylere kısa saplama yollar ile bağ
lanmaktadır. oGM'nın Kuruluş yasası gereği bilfiil ya
pacağı, Yangın Emniyet Yolu, Kule-Kulübe yolu, Traktör 
yolu ve tüm mevcut yolların tamir ve bakımı için 
gerekli iş makinası ihtiyacı; bir dozer ve iki tabanca 
çalıştıran bir komprasörden oluşan yapım ekibinin bir 
yılda ortalama 15 km. yol yapabileceği esasından 
hareketle 60 adet Dozer ve 60 adet komprosör olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu duruma göre Tablo 33'te görülen 
dozer adedinin yetersiz, komprosör adedinin yeterli 
olduğu görülmektedir. Tablo 34' e baktığımızda; çalışma 
randımanı bakımından dozerlerin tamamının, komprosörle- 
rin ise 16 sının ekonomik ömürlerini doldurduğu, dola
yısıyla yenilenmesi gerektiği görülmektedir.

OGM'nün yapacağı yeni yol ve üst yapı ihale su
retiyle de yaptırılabileceğinden yukarıda açıklanan 
makina ihtiyacına bu işler (ihaleyle yaptırılabilinecek 
ış miktarı) dahil edilmemiştir.

Mevcut üretim ve yangın emniyet yollarının tamir 
ve bakım çalışmaları, 1986, 1987 ve 1988 yıllarında 
ihale suretiyle yaptırılmıştır. Makina Parkında mevcut 
olarak gözüken greyderler aded ve verim bakımından 
yetersizdir (Tablo 33 ve 34) . 148 adet greyderin tama
mı ekonomik ömrünü, doldurmuştur. Yol tamir ve bakımının,her 
yolda her sene mutlaka yapılması gerekmektedir. İhale 
suretiyle yaptırılan tamir ve bakımlar istenen zamanda 
olmamaktadır. Orman yolu, gerektiğinde yılda iki veya 
üç kez bakım isteyebilir. Bilhassa yangınla mücadele
de tüm orman yollarının devamlı trafiğe açık tutulması 
ve bakımlı olması önem kazanmaktadır. Bu nedenlerle 
makina parkına greyder alınmalıdır. Bir adet greyderin 
bir yılda ortalama 200-300 km. Orman yolunda tamir ve 
bakım yapabileceği hesaplanarak bu plan döneminde 500 
adet greyder alımı gerçekleştirilmelidir.



Burada tekrar ifade etmek gerekir kı, ekonomik 
ömürleri dolan makınaların mutlaka yenilenmesi icap 
etmektedir.

Bütün bu çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde, 
aşağıda gösterilen üretim ve ağaçlandırma hedeflerine, 
dolayısıyla ORMANCILIK ANA PLANI'nda gösterilen tüm 
ormancılık hedeflerine ulaşılma imkanı sağlanmış 
olacak, keza diğer hizmetler de zamanında noksansız 
olarak yapılabilecektir.

Ağaçlandırma Çalışmaları :
- Orman İçi Ağaçlandırma
- Orman Dışı Ağaçlandırma
- Erozyon Kontrolü
- Mer'a Islahı

Üretim Çalışmaları :
Yılı Endüstriyel odun(m3) Yakacak Odun (ster)
1989 7.797.000 15.881.000
1990 7.994.000 16.088.000
1991 8.474.000 16.683.000
1992 8.270.000 16.083.000
1993 8.168.000 17.185.000
1994 8.781.000 16.914.000

5.6- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN İLKE VE TEDBİRİ JCR :
5.6.1- İlkeler :
- İşletmecilik faaliyetlerinde, maliyet düşürücü, 

ormancılık tekniğine uygun toplu üretim yöntemlerine 
yönelirken, üretim girdilerini ve özellikle makına par
kını optimal kapasitede kullanmayı sağlamak için, mev
simlik işler yerine tam yıl ve toplu çalışmayı (şantı- 
yelı) amaçlayan çabalar hızlandırılacaktır.

-Bu amacı gerçekleştirecek alt yapı ve personel 
eğitimi öncelikle geliştirilecektir.

Orman yangınlarıyla mücadelede etkinlği arttır
mak ve mevcut ormanlar ve yeni tesis edilmiş ağaçlan
dırma alanlarındaki saha emniyetini arttırmak için, ön
celikle yangına hassas ormanları kapsayacak yangın em

il.500 ha.
150.000 ha.
56.000 ha.



niyet yollarının planları tamamlanacak ve yapılacak 
pilot çalışmalarla uygulamaya geçilecektir.

- Orman içi ve dışı ağaçlandırma alanlarının yol 
şebeke planları, gerekli görüldüğünde ihale ile da yap
tırılabilecek ve yıllık ağaçlandırma yapım programına 
uygun olarak bu yolların yapımı gerçekleştirilecektir.

- Orman yol şebeke planlarının yenilenmesi on 
yılda tamamlanacaktır.

- Orman yolları ile, orman içi ve bitişiği köy 
yolarının yapım ve bakımında ilgili kuruluşlar arasın
da etkin bir işbirliği sağlanacaktır.

5.6.2. Tedbirler ve Önlemler :
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orman yolu 

yapımına öncelik ve ağırlık verilmelidir.
- Planlama çalışmalarına öncelik ve hız verilme

lidir. Bunun için de Teknik Personel Problemi halle
dilmelidir. Etüd proje çalışmalarını yürütecek Orman 
İşletme Müdürlüklerinde konu ile ilgili bir birim 
oluşturulmalıdır.

- Planlama çalışmalarının 10 yılda bitirilebil
mesi için her yıl 100 adet Orman İşletme Şefliği Yol 
Şebeke Planı yapımı gerçekleştirilmelidir.

- Ormancılıktaki esas amaç, ormanları korumak, 
ağaçlandırma ve imar ihya yoluyla geliştirmek ve iş
letmektir. Orman yolları ise, bu esas amaçları gerçek
leştirmek için bir vasıtadır. Diğer bir ifadeyle, orman 
yolları ormancılık faaliyetleri ile çok sıkı bir iliş
ki içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, orman yolları 
faaliyeti plan ve programlarda ulaştırma sektörü 
içinde değil, ormancılık sektörü içerisinde yer almalı, 
daha etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebil
mesi için esas ormancılık hizmetlerini yürütmekte so
rumlu olan Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmalı 
veya yaptırılmalıdır.

- Yeterli sayıda Tamirhane Müdürlüğü kurulmalı
dır. Mevcut 6 adet Tamirhane Müdürlüğü yetersizdir.

- Yedek Parça birikimini önlemek amacıyla Milli 
Kodlama sistemine geçilmelidir.

- Makina parkında yenileme ve dengeleme yapılma
lıdır.

- Tamir bakımlar için yeteri kadar greyder alın-



malıdır.
- Kamu kuruluşlarında benzer görevi yapan vasıf

lı işçi, personel ücretlerinde eşitlik sağlanmalıdır.
- Gerekli olan makına ve teçhizatın yurt içinde 

yapımı gerçekleştirilmeli ve dövize dayalı çözümlere 
son verilmelidir.

- Hizmet içi eğitime ağırlık verilmelidir.
- Sözleşmeli eğitici personel alınabilmesi ve 

çalıştırılması sağlanmalıdır.
-Teknik Personelin görev ve ücret politikasını 

tesbıt edecek yeni bir "Teknik Personel Yasası" çıka
rılmalıdır.

5.7. SAĞLANACAK YARARLAR :
Orman ekosistemi için öngörülen tüm yolların 

yapımıyla sağlanacak faydalar :
- Yılda ortalama 4254 km. yol inşasıyla 1994 yılı 

sonu itibariyle toplam 135978 km. orman (üretim) yolu 
mevcut olmuş olacak, dolayısıyla bu plan dönemi zarfın
da yapılacak toplam 29158 km. yeni orman yolu ile ila
ve olarak 1 ila 2 Milyon hektar dolayında, yeni orman 
lanı üretime sokulmuş olacaktır. Böylelikle bir yandan 
ormanda bölmeden çıkarma mesafesi kısalıp sürütme iş
leri kolaylaştırılırken, bir yandan da orman nakliyatı
nın en pahalı safhasını oluşturan bölmeden çıkarmanın 
da masrafları azaltılacaktır. Aynı yaklaşımdan hare
ketle 2009 yılına kadar bir durum değerlendirmesi ya
pıldığında, orman üretim (orman) yolları inşasının 2009 
tarihinde tamamlanmış olacağı anlaşılmakta, dolayısıyle 
2009 yılı sonu itibariyle tüm ülke ormanları tamamıyle 
üretime sokulurken, aynı zamanda orman içi ve bitişi
ğinde bulunan, ORKÖY' ün götürmeyi amaçladığı 4877 köye 
ilave olarak 3070 orman içi ve bitişiği köy olmak üze
re toplam 8947 köyün, keza ülke ormanlarının yol sorun
ları halledilmiş olacaktır. Daha sonraki süre zarfında 
her yıl ortalama 17241850 m3 olan (Baltalık etası 
dahil) eta, ormandan kolaylıkla çıkarılıp pazarlanmış 
olacaktır. Bu suretle de 1988 yılı ortalama fiyatları 
esas olmak üzere her yıl toplam 340 Milyar TL. tutarın
da bir gelir sağlanacaktır.

- Gerek ORKÖY, gerekse OGM tarafından yapılan ve 
orman köylerinin ulaşım bağlantılarını sağlayan yollar
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sayesinde köylülerin kasaba ve şehirlerle, genel deyimi 
ile, kültürel merkezler ile irtibatı temin edilmiş ola
cak, böylelikle bir yandan bu merkezlerde kendi ürününü 
satıp gelir sağlarken, bir yandan da kültürel gelişim 
gerçekleştirilecektir.

- 1987 yılı sonu itibariyle mevcut olan 3267 km. 
uzunluğundaki yangın emniyet yoluna her yıl 500 km. lık 
katkı ile yaklaşık 33 yıl sonra yanı 2021 yılında 
yangına hassas ülke ormanlarının gerkesınımı olan top
lam 20000 km. uzunluğundaki yangın emniyet yolu inşaatı 
tamamlanmış olacaktır.Bu programın muntazam olarak ger
çekleştirilmesi ile her yıl 263158 ha. orman alanında 
yangına karşı mücadelenin daha etkin bir şekilde sür
dürülmesi olanağı sağlanmış, keza 2021 yılında, yakla
şık 10 milyon hektara tekabül eden yangına hassas 
orman mıntıkalarında, bu olanak yaratılmış olacaktır. 
Orman ekosıstemine hizmet eden, bu yollar . dahil bütün 
yollar, araç vs. gibi tüm imkanların varlığı halinde 
yangın yerine en kısa zamanda ulaşım sağlayacak, dola
yısıyla yangın büyümeden kontrol altına alma ışını ko
laylaştıracak ve gerekli ikmal çalışmaları ile en kısa 
zamanda yangın afetinin bertaraf edilmesi mümkün ola
bilecektir.

- Orman ıçı yollarla birlikte orman dışı ağaçla
ma alanları için düşünülen orman yolları, üretim 
amaçları haricinde aynı zamanda turistik ve rekreaktif 
amaçlara da hizmet edebilecektir. Bu suretle halkın mane
vi ve moral yönlerine de hitap edilecektir.

- Ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri baş
ta olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinde 
program hedeflerinin zamanında gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.



Tablo 29 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulamaları

(1000 TL.)

P L A N  D Ö N E M İ :  I DİLİMİ : 1963 D İ L İ M İ  :  1 9 6 4 D İ L İ M İ  :  1 9 6 5

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR fiziksel miktar PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ödenek SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETÜD PROJE i

YENİ YOL 3228 41486 3450 50407 3407 56422

BÜYÜK ONARIM

ÜST YAPI

KÖPRÜ (m)

SANAT YAPISI

DEPO DAHİLİ 
YOL

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTÖR YOLU

TAMİR BAKIM



o
Tablo 29/1 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 

Program ve Uygulamaları

(1000 TL.)

İŞİN CİNSİ

D İ L İ M İ  1966 D İ L İ M İ  1967 I. P L A N D Ö N E M İ  T O P L A M I

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETÜD PROJE

YENİ YOL 3221 68291 3160 73590 16466 288096

BÜYÜK ONARIM

ÜST YAPI

KÖPRÜ (m)

SANAT YAPISI

DEPO DAHİLİ 
YOL

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTÖR YOLU

TAMİR BAKIM



Tal^lo 29/2 : Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulamaları

(1000 TL.)
P L A N D Ö N E M İ  :II DİLİMİ : 1968 D İ L İ M İ  : 1 9  6  9 D İ L İ M İ  : 1 9  7  0

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM Tir TL

1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 '.9
ETÜD PROJE

YENİ YOL 3379 86670
"' -

3195 88033 3291 89560

BÜYÜK ONARIM 302 2995 363 3893 548 5609

ÜST YAPI 545 6681 465 7198 547 7306

KÖPRÜ (m) 496 1236 480 1548 594 2310

SANAT YAPISI

DEPO DAHİLİ 
YOL

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTÖR YOLU
TAMİR BAKIM



'Tablo 29/3 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Progrma ve Uygulaması

(1000 TL.)
D İ L İ M İ  :  1 9 7 1 D İ L İ M İ  : 1 9  7  2 I I .  PLANDÖNEMİ TOPLAMI

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %

KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tı 18 19

ETÜD PROJE 3250 83 3350 93 6600 176

YENİ YOL 3059 93504 3391 111407 16315 469174

BÜYÜK ONARIM 488 5188 760 8575 2461 26250

ÜST YAPI 401 4746 461 5251 2419 31182

KÖPRÜ (m) 566 1710 594 9869 2730 16673

SANAT YAPISI

DEPO DAHİLİ 
YOL

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTÖR YOLU
TAMİR BAKIM



Tablo 29/4- Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

v1000 TL.)

PLAN DÖNEMt : III. DİLİMİ : 1973 D İ L İ M İ  :  1 9 7 4 D  İ  L  İ  M  İ  :  1 9  7  5

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %

KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 18

ETÜD PROJE 3700 4200 4500 4500 100 - 453

YENİ YOL 3390 139169 4166 219243 4500 3766 84 248000
•>

273899 .10

BÜYÜK ONARIM 589 6852 904 1350 1000 843 85 15000 23272 155

ÜST YAPI 578 7753 886 22630 1570 940 60 45793 29124 53

KÖPRÜ (m) 536 2324 505 11481 900 586 65 6300 4532 72

SANAT YAPISI - - 21740 40991 12c

DEPO DAHİLİ 
YOL - 17 - 237

YANGIN EMNİYET 
YOLU - - - -

KULE KULÜBE 
YOLU - - - -

TRAKTÖR YOLU - 530 - 5129

TAMİR BAKIM - 54375 76985



Tablo 29/5 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

(1000 TL.)

D İ L İ M İ  :  1 9 7 6 D İ L İ M İ  : 1 9  7  7 I I I . P L A N  D Ö N E M İ  T O P L A M

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETÜD PROJE 5724 5112 16900 9008 53 13506 8753 65 21400 19238 90 13506 14318 L06

YENİ YOL 4500 3945 88 231000 225708 141 5936 4492 76 439658 534562 121 14936 19760 L32 918658 1492572 L62

BÜYÜK ONARIM 1000 937 93 17000 24012 141 1129 1076 95 22559 37090 L 64 3129 4349 L39 54559 104727 192

ÜST YAPI 2000 1161 58 43000 40936 96 2324 1261 54 139301 71337 51 5894 4826 82 228094 171786 75

KÖPRÜ (m) 900 670 68 9000 6587 73 1145 547 48 10976 7937 72 2945 2794 95 26276 32856 125

SANAT YAPISI - - 27000 50415 223 7500 - 31771 85011 263 7500 - 80511 1J24I7 164

DEPO DAHİLİ 
YOL - 17 - 296 - - - - - 34 - 533

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTÖR YOLU _ 341 9153 - 332 - 14821 - 1203 - 29103

| TAMİR BAKIM - 54317 - 83434 - 58770 - 10021 - 167462 260539



*Tablo 29/6 - Planlı Dönemlerde Yılar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygul ama:,!

(1000 TL.)

İŞİN CİNSİ

1 9 7 8  Y I L I P L A N  D Ö N E M İ  I V  DİLİMİ : 1979 D İ L İ M İ  :  1 9 8 0

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETÜD PROJE 10000 7363 78 7700 12733 165 3840 5059 132 9600 13963 145 4800 5452 113 14400 21^67 151

YENİ YOL 6200 4632 75 744000 769279 103 4550 3473 76 768404 762258 99 4800 3435 71 1466450 1413684 95

EiÜYÜK ONARIM 1402 949 68 44864 49698 111
.

875 599 68 20000 44740 224 1000 1008 108 150000 157843 105

ÜST YAPI 1500 824 55 150000 79676 53 1300 571 44 100100 60534 60 1770 1040 59 242490 204583 83

KÖPRÜ (m) 1000 689 69 24240 17511 72 595 345 58 9996 12198 122 800 455 57 28000 34592 12:

SANAT YAPISI - - 67296 119125 175 - - 50000 92675 185 - - 140000 223559 160

DEPO DAHİLİ 
YOL - 32 - 2518 - 13 - 1237 143 86 60 18000 9368 52

YANGIN EMNİYET 
YOLU - - - - - - - - - 92 - -

KULE KULÜBE 
YOLU - - - - - - - - - - - -

TRAKTÖR YOLU 729 223 30 30000 14630 49 _ 147 _ 10788 - 107 - 11189

TAMİR BAKIM 77530 67393 87 253695 299790 118 83500 67021 80 367000 365240 99 - 70 941 611689



Tablo 29/7 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

(1000 TL.)

D İ L İ M İ  : 1 9 8 1 D İ L İ M İ  : 1 9 8 2 D İ L İ M İ  : 1 9 3 3

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1* 18 19

ETUD PROJE 4416 5179 117 34000 33726 99 6000 4944 82 52200 40911 78 6000 6117 102 66000 45218 60

YENİ YOL 3971 3993 101 3572931 3131963 94 3882 3613 93 3864143 3688954 90 3533 3632 L03 4565000 5219044 120

BÜYÜK ONARIM 1000 1059 105 396000 377948 85 1200 1404 L17 606600 685545 113 1000 1152 116 670000 852687 134

ÜST YAPI 2000 1675 84 792000 632886 80 1500 1272 85 734400 641196 87 1500 1145 76 975000 845181 92

KÖPRÜ (m) 1000 518 51 150000 107276 72 558 465 83 88200 98602 112 500 309 62 100000 83528 84

SANAT YAPISI - - 482389 558448 121 540000 98602 18 - - ' .>96000 1102109 182

DEPO DAHİLİ 
YOL 20 16 80 3300 2239 67 32 32 100 9457 7554 79 30 30 100 15000 15694 l05

YANGIN EMNİYET 
YOLU - 25 - - - 44 - - - 143 - -

KULE KULÜBE 
YOLU - - - - - - - - - 26 - -

TRAKTÖR YOLU - 79 - 20035 - 67 - 26504 - 131 - 55913

TAMİR BAKIM 85650 71869 84 708807 903676 127 89321 72492 81 1048420 1201 902 115 9295 3 71928 78 1615000 1434765 08



T^blo 29/8- Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

(1000 TL.)

İŞİN CİNSİ

IV P L A N  D Ö N E M İ  T O P L A M 1 9 8 4  Y I L I 7  P L A N  D Ö N E M İ  D İ L İ M İ  : 1985

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAMUYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA% ÖDENEK SARFİYAT %

KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETÜD PROJE 25056 26751 107 106900 155585 145 6030 6037 101 72360 54882 76 6091 3000 51

YENİ YOL 20736 18147 87 14236828 14215903 100 3530 3227 104 5271850 5299766 119 3540 2436 69 6354000 7585544 119

BÜYÜK ONARIM 5075 5231 103 1842600 2118765 115 1000 1240 L24 749940 1193717 159 1051 666 63 901000 1484559 165

ÜST YAPI 8070 5705 71 2888990 2384380 83 1500 1349 86 1122000 1217614 110 1500 862 57 1020000 1631032 160

KÖPRÜ (m) 3453 2092 61 376196 336126 89 500 464 93 116500 142916 129 460 59 13 141000 140230 99

SANAT YAPISI - - 1788369 2755864 154 722 - 587350 2080527 372 1344 - 1046000 1058858 L01

DEPO DAHİLİ A 
YOL 225 209 93 45817 34855 70 30 27 90 15000 11952 84 40 23 58 29000 12030 41

YANGIN EMNİYET 
YOLU - 304 - - 500 434 87 150000 118360 79 482 241 50 241000 190759 79

KULE KULUBE 
YOLU - 26 - - 200 132 65 200000 87760 44 191 46 24 114000 75601 66 j

TRAKTÖR YOLU - 531 - 109040 165 80000 110798 138 159 68 45 90000 81903 93

TAMİR BAKIM 351424 362451 103 3739228 4517271 121 96934 82583 86 2400000 2813728 117 104305 55419 53 4954000 11178491 26
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Tablo 29/9 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

(1000 TL.)
D İ L İ M İ  :  1 9 8 6 D İ L İ M İ  :  1 9 8 7 D İ L İ M İ  :  1 9 8 8

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA /o ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL, KM KM TL TL KM KM TL TL

r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19
ETÜD PROJE 7048 3926 56 220750 101086 46 7300 6048 83 166050 169389 10? 6900 690000

YENİ Ya, 2150 1632 76 10729700 9378309 87 4000 3014 75 19500000 18079127 93 3630 25410000

BÜYÜK ONARIM 1100 645 59 2399789 20184 3584 1300 864 66 2925000 3183308 109 1000 3360000

ÜST YAPI 1700 832 49 1814800 3887027 214 1980 938 47 8910000 3383300 38 500 3000000

KÖPRÜ (m) 500 199 40 581600 468057 80 500 240 50 800000 870300 100 600 1440000

SANAT YAPISI 1025 800 78 1474111 1375422 93 2050 1430 70 4825000 4317165 89 1400 4200000

DEPO DAHİLİ 
YOL 40 22 55 57585 19129 33 70 65 93 315500 208528 66 220 1320000

YANGIN EMNİYET
Ya,u 597 473 79 250000 195885 78 500 470 94 416000 426658 102 500 575500

KULE KULÜBE 
YOLU 215 116 54 237640 114380 48 300 96 32 427000 170353 40 175 331000

TRAKTÖR YOLU 168 104 52 162360 71429 44 160 121 76 252000 119945 48 200 331000

TAMİR BAKIM 90000 63179 70 16000000 6819678 43 106654 86177 81 21759000 15779883 72 103806 35394000
—



Tablo 29/10 - Planlı Dönemlerde Yıllar İtibariyle Orman Yolları 
Program ve Uygulaması

(1000 TL.)

D İ L İ M İ : 19 8 9 V P L A N  D Ö N E M İ T O P L A M

İŞİN CİNSİ
FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT %
KM KM TL TL KM KM TL TL KM KM TL TL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ETÜD PROJE 7938 5887000 35277 6963800

YENİ YOL 4254 42540000 175 74 104533700

BÜYÜK ONARIM 2000 10000000 6451 19595789

ÜST YAPI 1684 15156000 7364 28902800
KÖPRÜ (m) 650 2600000 2710 5562600
SANAT YAPISI 1900 9500000 7719 21048111

DEPO DAHİLİ 
YOL

YANGIN EMNİYET 
YOLU

KULE KULÜBE 
YOLU

TRAKTOR YOLU
TAMİR BAKIM 1



Tablo 30 : Orman Yol Şebeke Planı İhtiyaç Durumu

“PTTöjr -

ADI
KORU

-  A -
BALTALIK

9

ORMANLIK
- A • 0 •

AÇIKLIK

-C -
GENEL SAHA

- A»8 * C-
AGAÇL ANDIR 

-0 - E F G H
YILLARA GORE 

YAPILACAK PLAN ADEDİ

h a ha ha ha ha ha ad ad ad a d 89 96 91 95 96 97 ?S 99i
ERZURUM 2OS603 176209 381892 6263 408 6 645.300 351.398 7 27 7 - - 3 3 3 - |

ARTVİN 269 200 102.117 371397 372 203 743 600 161 964 7 35 4 - - 4 4 3 - f

TRABZON 39V028 144 754 535 782 1.346 018 1 881 800 410 191 7 39 14 6 - 4 4 4 3

GİRESUN 326 987 115.610 442 590 868101 1.310700 745882 39 - - - 4 4 4 3

AMASYA 799 893 941 583 1.741.476 6.253924 7 995 400 614 104 13 78 18 46 7 7 7 8

KASTAMONU 779 034 264 581 1 043 615 820285 1.863 900 370921 18 91 - 21 9 9 9 9

ZONGULDAK 334 431 19 6 282 530713 330924 856.000 348.588 8 56 11 6 5 5 5 5

BOLU 510 494 71.903 582.397 475 103 1. 057 500 352 646 11 35 2 - 3 3 3 3

ADAPAZARI 146813 186 932 333 745 506 155 839.900 78 6*6 6 23 - - 3 3 - -

İ STANBUL 173 358 39 7 510 570 868 l 067190 1. 638 058 261.468 7 47 17 18 4 4 4 4

BURSA 365670 311055 676.725 854375 1.531 100 138.672 7 43 5 43 4 4 4 4

ÇANAKKALE 314 402 365900 680 302 1.124 240 1.804 542 341 281 35 3 35

8ALIKES İP 371.779 375 452 74 7 2 31 854 789 1 602 020 230 911 7 50- 5 44

ESKİŞEHİR 589.799 356.738 946 537 2.706 575 3 6 53 112 249181 47 5 - 4 4 4

İZMİR 437:28 2 560 18 2 997 464 » 552 536 2 550 000 2 56 723 6 36 - -

MUÖL a 746815 422 159 1 168 974 868 426 2 037 400 139 736 62 - 12 5 5 5 5

DENİZL İ 437 396 266 795 704 191 i 072 109 1.726 300 276494 7 33 - 13 3 3 3 3

İ SPARTA 473 938 351057 825 035 978 664 1.598 174 ' 227 948 7 34 - 10 3 3 3 3
ANTALYA 816810 507017 1 323 827 894 4 64 2 218 454 143 384 14 71 I » 42 6 6 6 6

MERSİN 948 946 263 812 1.212 758 2 526 934 3697 534 326579 9 51 11 29 4 4 4 4

ADANA 60 2 769 230831 833 600 4 393.739 5 72 7 339 182 202 8 47 I? 21 4 4 4 4

K.MARAS 529 575 394 901 924 476 4 773 027 5697 503 481935 7 34 3 14

ANKARA 293 935 210 849 504.784 6 840 976 7 603 877 5b2 133 9 38 12 6 3 3 3 3

e l a z i G 63 448 2 050 510 2.113 958 10 051 739 C 165 697 /  74 681 8 37 - L 3 3 3 3

CEN£l_ 10 934 607 9 264 689 20 199 796 57 745 904 77 945 700 7 4 7 7 72 8 207 1089 146 366 111111 m m m •5 n 91 7t

not e İşletme müdürlüğü adedi c plani olmayan İşletme şeflIGI adedi d aGaçlandirma sahasi
e orman İşletme şeflIGI adedi h yapilacak yangin emniyet yolu şebeke plani adedi



Tablo 31- Üretim Yolu Karakteristiğinin Genel Duru/pu 
(1987 SONU)

S ı r a
N o

B ö l g e  
M ü d ü r 1 ü ğ ü  
A d ı

Y ı l l ı k
E t a
m 3

O r m a n
A l a n ı

h a .

T o p ]  a m  
S e r v e t  

m 3

^ H a . d a k ı  
O r t a l a m a  
S e r v e t  
m 3 / h a .

H a . d a k ı
Y o l
T u l u
m / h a .

O r . S a h a  
T o p l a m  
Y o l  T u l ü  

K m .

1 9 8 7  
S o n u  M e v .  
Y o l  T u l ü  

K m .

1 9 8 7  S o n u  
Y a p a  1  a c a k  
Y o l  T u l ü  

K m .

D a h a  
C n r e  
P l a n  Y o l  

K m .

1 E R Z U R U M 3 0 3 2 1 5 3 8 1 8 9 2 2 1 1 7 1 2 9 9 5 5 1 0 3 8 2 0 1 8 2 7 1 9 9 3 3 0 6 0
2 A R T V İ N 5 4 2 0 3 5 3 7 1 3 9 7 3 5 6 9 7 8 3 0 9 6 1 3 4 8 3 0 2 6 4 7 2 1 8 3 3 9 8 0
3 T R A B Z O N 4 6 5 4 8 3 5 3 5 7 8 2 2 9 6 0 7 5 1 1 5 5 1 3 6 9 7 0 2 3 3 2 4 6 3 8 4 6 7 0
4 G İ R E S U N 5 9 0 2 4 5 4 4 2 5 9 9 3 4 9 8 9 5 1 7 7 9 1 3 5 7 5 0 3 5 5 3 2 1 9 7 4 6 1 0
5 A M A S Y A 1 3 0 0 6 8 7 1 7 4 1 4 7 6 5 7 6 2 2 5 2 2 3 3 9 1 5 6 7 0 6 0 6 1 9 6 0 9 8 9 8 0
6 K A S T A M O N U1 5 3 0 8 3 5 1 0 4 3 6 1 5 9 2 8 9 8 7 7 9 8 9 1 5 1 5 6 5 0 8 5 3 4 7 1 1 6 1 2 7 1 0
7 Z O N G U L D A K1 1 8 7 6 0 3 5 3 0 7 1 3 6 8 1 1 6 0 7 7 '  1 2 8 1 5 7 9 6 0 4 6 7 6 3 2 8 4 4 9 7 4
8 B O L U 1 2 9 8 0 0 4 5 8 2 3 9 7 7 3 5 2 8 0 0 3 1 2 6 1 6 9 3 2 0 6 1 7 8 3 1 4 2 7 7 8 0
9 A D A P A Z A R I 6 5 6 4 5 2 3 3 3 7 4 5 2 3 7 2 4 7 5 3 7 1 1 1 3 6 7 0 1 8 5 7 1 8 1 3 1 8 5 0

1 0 İ  S T A N B U L 1 3 6 5 3 5 2 5 7 0 8 6 8 2 9 6 3 5 9 2 6 5 2 1 1 6 2 8 0 2 7 3 8 3 5 4 2 2 8 1 5
1 1 B U R S A 9 1 9 8 5 3 6 7 6 7 2 5 3 4 9 5 9 9 1 2 5 2 1 1 7 4 4 0 3 0 7 2 4 3 6 8 3 2 8 0
1 2 Ç A N A K K A L E 4 9 6 6 6 4 6 8 0 3 0 2 2 6 0 0 5 2 0 7 3 8 1 1 7 4 8 0 3 6 4 5 3 8 3 5 4 8 7 0
1 3 B A L I K E S İ R 5 4 1 7 8 1 7 4 7 2 3 1 3 3 7 3 4 7 3 5 4 5 1 1 8 2 2 0 5 0 7 4 3 1 4 6 5 8 8 0
1 4 E S K İ Ş E H İ R 5 4 7 1 3 4 9 4 6 5 3 7 3 2 6 9 9 7 4 6 3 5 8 7 5 7 0 4 4 8 3 3 0 8 7 5 5 0 0
1 5 İ z m i r 5 6 6 9 8 4 9 9 7 4 6 4 2 5 8 6 8 8 3 0 2 6 8 7 9 8 0 4 9 1 2 3 0 6 8 5 1 0 0
K z . T . O r . P r . T . 1 2 3 1 2 3 2 7 1 0 5 8 2 7 4 3 6 2 0 2 6 0 6 4 7 _ - 1 1 8 6 1 0 6 1 5 8 9 5  7 0 2 1 8 0 0 5 9
1 6 M U Ğ L A 7 3 3 1 1 9 1 1 6 8 9 7 4 4 2 6 7 3 5 1 1 3 7 1 1 1 2 8 6 0 9 3 1 7 3 5 4 3 1 1 2 0 0
1 7 d e n i z l i 3 7 0 4 1 1 7 0 4 1 9 1 2 2 7 8 6 4 4 2 3 2 1 1 7 7 5 0 5 3 7 0 2 3 8 0 6 9 7 0
1 8 İ S P A R T A 2 3 3 3 0 0 8 2 5 0 3 5 2 2 2 4 9 1 5 9 2 7 8 6 6 0 0 3 4 5 4 3 1 4 6 4 7 5 3
1 9 A N T A L Y A 9 8 i  4 1 3 1 3 2 3 8 2 7 5 9 6 2 0 7 6 7 4 5 1 1 1 4 5 6 0 7 8 1 4 6 7 4 6 1 2 9 8 0
2 0 . M E R S İ N 5 3 9 6 9 9 1 1 7 0 6 0 2 3 5 7 8 7 1 5 6 3 1 1 0 1 1 7 1 0 6 0 2 8 5 6 8 2 7 4 5 0
2 1 A D A N A 6 2 3 0 1 8 8 3 3 6 0 0 3 4 1 4 0 6 2 5 4 1 1 0 8 3 4 0 5 4 0 2 2 9 3 8 6 5 2 0
2 2 K . M A R A Ş 4 6 5 4 4 3 9 2 4 4 7 6 2 2 5 5 5 7 7 5 2 4 8 7 4 0 0 2 7 1 9 4 6 8 1 4 0 0 0
2 3 A N K A R A 4 1 1 0 2 6 5 5 1 8 9 0 2 1 6 7 3 2 4 4 3 9 1 0 5 5 2 0 3 3 6 7 2 1 5 3 3 2 4  3
2 4 E L A Z I Ğ 5 7 2 0 9 4 2 1 1 3 9 5 8 3 6 3 3 4 0 1 7 1 8 4 8 4  6 0 1  7 6 0 6 7 0 0 7 2 5 0
D i ğ e r P r g . T o p l a m ı 4 9 2 9 5 2 3 9 6 1 6 5 5 3 2 6 1 4 8 6 6 7 9 8 3 2 0 0 4 5 2 3 1 3 7 9 6 9 6 4  3 6 6

T O P L A M ' 1 7 2 4 1 8 5 0
-------------- 2 0 1 9 9 2 9 6 8 8 1 7 4 7 3 2 6 4 6 1 0 7 2 0 1 8 1 0 1 0 6 8 2 0 9 4 9 9 0 1 4 4 4 2 5



C  İ N  S IBİRİMİ
YAPILMASI 
GEREKLİ 
(İhtiyaç)

1987 YILI SONU
A Ç I K L A M AYAPILAN YAPILACAK

1 2 3 4 5 6
Etüd Proje Planlama Ad. 1175 1168 1175 Yapılan Planlar yetersiz ve 

seri adedidir.

Etüd Proje Aplikasyon Km. 317634 78963 238941 Yeni yol + Büyük Onarım+Üst 
Yapı miktarıdır.

Üretim Yolu (Yeni Yol-Tesviye) Km. 201810 106820 94990

Orman dışı ağaçlandırma yolu Km. 2820 - 2820 Rekreasyon amaçlı yollardır.

Yangın Emniyet Yolu Km. 20000 3267 16733 Mevcut yangına hassas ormanlarda 
yapılmaktadır.

Büyük Onarım Km. 61100 16407 44693 Plan döneminden önce yapılan 
standardı düşük yollar.

Üst Yapı Km. 54724 17728 36996 Yapraklı Ormanlara öncelik ve
rilmekte. Önemli yollarda 
asfalt yapılmakta.

Köprü M. 23500 9267 14233 -
Sanat Yapısı Km. 50000 10000 40000 Mevcut Yollarda yapılmakta.



Tablo 33 - Yol Hizmetlerinde Çalışan İş Makinaları

CİNSİ ADEDİ MARKASI MODELİ
20 Hanamog K-16-B

DOZER 7
9

Caterpiller D-4-D 
D7E-48-A

TOPLAM 36
GREYDER 148 Lokoma AH132

14 Komatsu D-57-51
3 Caterpiller 955-K

yükleyici 3 II 951-C
(LODER) 2

1
Achalmers 

11
HD-6 G 
TL-140

TOPLAM 23
KOMPRÖSÖR 37

60
Maksam 70 
Komatsu EC-105-21

TOPLAM 97
DAMPERLİ KAMYON 52 Mercedes LK-1513

5 Mercedes
TREYLER 3

2
10

Scania
Henchel
Nissan

TOPLAM 20
KARAVAN 36 M.K.E.
SEYYAR TAMİR ARAÇT 32 Mercedes
KAYNAK : O. G. M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Kayıtları.



Tablo 34- Yol İş Makinaları Yaş Gruplarına 
Göre Dağılımı

C İ N S İ

Y  A S I EKONOMİK
ÖMRÜNÜ
DOLDURAN

ADET

(0-5 0-10 11-15 15 Fazla

Adet Adet Adet Adet

DOZER - - 7 29 36

GREYDER - - 148 - 148

YÜKLEYİCİ
(LODER) _ 14 3 6 9

KOMPRÖSÖR 78 3 16 - 16

D.KAMYON - 52 - - -

TREYLER 10 3 5 2 7

SEYYAR TAMİR ARACI 20 12 - - -

KARAVAN - 36 - - -

KAYNAK : O. G. M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları

NOT: Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayınlanan 28.12.1961 
tarih ve Vergi Usul Kanunu Md. 315 ve T.C.K. Genel 
Müdürlüğü "Makina Ekonomik Ömür Listesı"ne göre 
Ekonomik Ömür doldurma

Saatleri ;

Dozer için 10.000 saat
Greyder için 8.000 saat
Komprösör için 6.000 saat
Yükleyici için 10.000 saat
D.Kamyon için 1000.000 Km. alınmıştır.



Tablo 35 - Orman Yol Yoğunluğunun Bazı
Avrupa Ülkeletiyle Karşılaştırılirssı

ÜLKE ADI
YOL YOĞUNLUĞU 

m/ha
YOL ARALIĞI 

m
1 2 3

TÜRKİYE 10-20 100Ö-500

F. ALMANYA 15-25 700-40

AVUSTURYA 20- 30 500-350

FRANSA 17-20 600-500

İTALYA 8-20 1250-500

ROMANYA 10-20 1000-500

Kaynak : FAO/ECE/LOG/248-1972

Tablo 36 - 6. Plan Döneminde Yıllar İtibariyle
Yol Şebeke Planı Yemleme Çalışmaları

PLAN
DÖNEMİ YILLAR ÜRETİM YOLU

ORMAN DIŞI 
F&çutmm
YOLU

YANGIN
EMNİYET
YOLU

Adet Km. Km.
1 2 3 4 5

_ 1989 124 - -

VI

1990 111 564 3364
1991 111 564 3346
1992 111 564 3346
1993 111 564 3346
1994 111 564 3349

TOPLAM 555 2820 16733

vn

1995 82 - -

1996 82 _ -

1997 82 _ -

1998 82 _ -

1999 82 - -

TOPLAM 410 - -

GENEL TOPLAM 1089 2820 16733



Tablo 37 - VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Orman 
Yolu Faaliyetleri Hedefleri

YATIRIM
KARAKTERİSTİK
CİNSİ

UYGULA
YICI
BİRİM

BİRİM KARAKTERİSTİK MİKTARf .ARTNTN YTTI ARA BAGTT ,TM
1990 1991 ’ 1992 1 1993 1994 TOPLAM

ETÜD- PROJ E 
PLANLAMA

OGM Ad. 111 111 111 111 111 555

ETÜD-PROJ E 
APLİKASYON

OGM Km. 7938 7938 7938 7938 7938 39630

YENİ YOL 
TESVİYE 
ÜRETİM YOLU

OGM Km. 1253 1254 1254 1254 1254 6270
KHGM Km. 3000 3000 3000 3000 3000 15000
TOPLAM Km. 4254 4254 4254 4254 4254 21270

BÜYÜK ONARIM KHGM Km. 2000 2000 2000 2000 2000 10000

ÜST YAPI
OGM Km. 540 540 540 540 540 2700
KHGM Km. 1144 1144 1144 1144 1144 5720
Toplam Km. 1684 1684 1684 1684 1648 8420

SANAT YAPISI
OGM KM. 910 910 910 910 910 4550
KHGM Km. 890 890 890 890 890 4450
TOPLAM Km. 1800 1800 1800 1800 1800 9000

KÖPRÜ KHGM M. 650 650 650 650 650 3250



BOLUM - 6 
ORMAN VE ÇEVRE KORUMA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





BÖLÜM 6 
ORMAN VE ÇEVRE KORUMA

AMAÇ :
Bugün içinde yaşadığımız 20. yüzyılda gittikçe ar

tan nüfusun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada doğal kay
nakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar 
içinde en önemlilerinden biri olan ve ulusal ekonomideki 
değerleri gün gittikçe artan ormanların geliştirilmesi ve 
korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Kalkınma çabası içinde bulunan Türkiye' de, nüfusun da art
ması, çeşitli orman ürünlerine duyulan ihtiyacı çoğalt
makta ve bunun sonucu olarak ormanların ulusal ekonomide
ki önemi gün gittikçe artmaktadır. Geçmişten bugüne nite
liği bozulan ve birçok bölgelerde harap bir duruma gelmiş 
olan Türkiye ormanlarının, ilim ve tekniğin yönetimi 
altında düzeltilmesi ve korunması zorunluluk haline gel
miştir.

Canlı bir varlık olan orman, doğada canlı ve cansız 
birçok etkenlerin yarattığı çeşitli tehlikelerle karşı 
karşıya bulunmaktadır. Ormanların korunması ancak zararlı 
etkenlerin zararsız bir duruma sokulması ile mümkündür. 
Bu nedenle önce bu etkenlerin iyi bir şekilde bilinmesi 
ve ondan sonra bunları doğuran sebeplerin ortadan kaldı
rılması gerekir. Ormana yönelen zararlı etkenlerle 
savaşta başarıya ulaşabilmek için Devletin yardımına 
ihtiyaç vardır. Ormandan beklenem yararlar ancak onun iyi 
bir şekilde korunması yani devamlılığının sağlanması 
halinde elde edilebilir.

Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını 
sağlayarak optimal yararlanmayı elde etmektedir. Bu amaca 
ulaşabilmek için ormanları yalnız usulüne uygun şekilde 
yetiştirmek yeterli değildir. Buna paralel olarak orman
ları çeşitli tehlikelere karşı korumak, gerekli önlemleri 
zamanında almak ve önlemlere rağmen meydana gelecek teh
likelerle savaşa hazır bulunmak gerekir.

6.1. ORMAN KORUMA :
Dünyanın bir çok ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de 

de ormanların devamlılığını tehlikeye sokan etkenler ara
sında orman yangınları, zararlı böcek ve hastalıklar, or-



mana yapılan usulsüz müdahaleler ile abiyotik(cansız) 
zararlılar bulunmaktadır.

Ormanın korunmasında alınabilecek önlemleri iki ki
şim altında toplayabiliriz. Bunlar : (1) Koruyucu önlem
ler, (2) Savaş yöntemleridir.

Koruyucu önlemler, ormana zarar veren etkenleri 
ormandan uzak tutmak amacını güderler. Bu amacın gerçek
leştirilmesi , Amenajman planında ormanın korunmasına 
ilişkin tüm önlemlere yer vermekle sağlanabilir. Aksi 
halde ihtiyaç duyulduğu zaman alınacak önlemlerle amaca 
ulaşmak imkansızdır. Savaş yöntemleri, ormanda meydana 
gelen zararların nedenlerini ortadan kaldırmaya veya hiç 
olmazsa bu zararın şiddetini azaltmaya ve ormanın gelişe
bilmesi için gerekli şartları sağlamaya çalışır.

6.1.1. ORMAN YANGINLARI :
Türkiye'de ormanların sağlığını tehdit eden zararlı 

etkenlerin en önemlilerinden biri orman yangınlarıdır. 
Orman yangınlarının çıkmasında en uygun şartlara sahip 
Akdeniz ikliminin var olduğu Türkiye'nin önemli bir kıs
mında, insan-orman ilişkilerinin de etkisi ile her zaman 
orman yangını çıkacaktır. Bütün mesele, yangın sayısından 
çok, yanan alanın küçük olmasını sağlamaktır. Bu afetin 
enaz zararla atlatılabilmesi, alınacak köklü önlemler ve 
kurulacak iyi bir yangın koruma ve savaş organizasyonu 
ile sağlanabilir.

Ayrıca modern ormancılığın çeşitli uygulama alanla
rında olduğu gibi, orman yangınlarında da yangından ya
rarlanma teknikleri geliştirilmiştir. Bugün Türkiye'de de 
özellikle artıkların yakılması ile hastalık ve zararlı
larla mücadele alanlarında ve orman yangınlarının söndü
rülmesinde (karşı ateş) yangından yararlanılmaktadır.

6.1.1.1- MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI :
Türkiye'de orman yangınları hakkında bugüne kadar 

çıkarılan yasalar yangınla savaş için yapılan organizas
yon, geçmiş yangınların durumu, yangınlara karşı alınan 
koruyucu, önleyici ve söndürme faaliyetlerine ilişkin hu
suslar aşağıda sırasıyla ele alınmıştır.



6.1.1.1.1. Yasalar ve Organizasyon :
Yeniden orman yetiştirilmesi ve ormanların yangın

dan korunması görevi 4.6.1937 tarihinde kabul edilen 3204 
sayılı yasa gereğince Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

31.8.1956 tarihinde kabuledilen 6831 sayılı yasanın 
68-76. maddeleri Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınla
rı çıkmadan önce alınması gerekli önlemleri, yangın çıktı
ğı anda nasıl ve ne şekilde savaşılacağını, yangın anında 
ne gibi iş ve işlemler yapılacağını, 105-107. maddeler ise 
yukarıda belirtilen yasanın maddelerine aykırı davranan
ların ne şekilde cezalandırılacağını kapsamaktadır.

Ormanlarımızın yangından korunması için her türlü 
önlemlerin alınması 3204 sayılı yasa ile Orman Genel Mü
dürlüğüne verilmiş bir görevdir. Yangınlarla savaş, söz 
konusu yasanın 2. maddesinde yazılı Merkez Teşkilatındaki 
Koruma Şubesi Müdürlüğünün görevleri arasında bulunmakta
dır. Bilahare Merkez'de yapılan reorganizasyonda Koruma 
Şubesi de Orman Genel Müdürlüğünün 10 Eylül 1975 gün ve 
3232-01/4 sayılı olurları ile ikiye ayrılarak Koruma Şu
besinden ayrı olarak "Orman Yangınlarını Kontrol Fen 
Heyeti Müdürlüğü" müstakil bir Müdürlük haline getiril
miştir. Bu Fen Heyeti Müdürlüğünün işlerinin çok ve 
çeşitli olması nedeniyle yeni bir düzenlemeyle 30.3.1982 
günü yayınlanan 3447 sayılı tamim emri gereğince ORMAN 
YANGINLARINI ÖNLEME VE MÜCADELE DAİRE BAKANLIĞI adı al
tında müstakil bir Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Halen orman yangınlarını önleme ve mücadele çalış
maları, Orman Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 1985 tarih ve 3234 sayılı kanuna dayalı olarak 
Merkezde ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞ- 
KANILĞI ve bu Başkanlığa bağlı Orman Yangınlarını Önleme 
Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

6.1.1.1.2. Geçmiş Yangınlar ve Zararları :
Türkiye'de orman içi, orman kenarı ve ormana 10 Km. 

mesafede 22575 kırsal yerleşim yeri bulunmaktadır. Halkı
mızın yaklaşık 1/3'ü bu yerleşim merkezlerinde yaşamakta
dır. Gerek halkın yerleşim durumu, gerekse yurdumuzun ik
lim ve bitki örtüsü özellikleri sebebiyle ormanlarımızda 
çıkan yangınların tamamını ortadan kaldırmak mümkün 
değildir.



Türkiye'de 1937-1987 yılları arasında çıkan orman 
yangınlarına ait istatistik! bilgiler Tablo 38 de veril
miştir. Ayrıca 1971-1987 yılları arasında çıkan orman 
yangınlarının meydana getirmiş olduğu zarar tablo 39'da 
gösterilmiştir. Tablo 39'da belirtilen zararda, yanan or
man alanlarının ağaçlandırma ve yangın söndürme giderleri 
ile yanan orman ürünlerinin piyasa bedeli bulunmakta olup 
orman yangınları ile savaşta çalışan elemanlar ile geçici 
hizmetlilerin ücretleri, harcırahları Orman Genel Müdür
lüğüne ait araçların her türlü işletme giderleri, ormanın 
değeri v.b. giderler dahil edilmemiştir.

Tablo 38- 1937-1987 (51 Yıl) Yılları Arasında Çıkan Orman 
Yangınlarının Adedi ve Yanan Alan Miktarı

10' ar yıllık
Yıllar Yangın Yanan Kümülatif ortalama

Adddi Alan(Ha) Alan(Ha) Adet Alant Ha)
1937 544 13 564 13 564
1938 398 14 416 27 980
1939 510 12 304 40 284
1940 419 18 732 59 016
1941 850 33 415 92 431
1942 740 73 210 165 641
1943 779 46 723 212 364
1944 536 39 315 251 679
1945 1 169 165 307 416 986
1946 1 023 125 115 542 101
1947 868 59 999 602 100
1948 630 32 563 634 563
1949 738 36 502 671 065
19 3 7-19499 204 671 065 708 51 600
1950 987 69 068 740 133
1951 828 18 884 759 017
1952 1 282 62 271 821 288
1953 654 17 596 838 884
1954 1 126 35 580 874 464
1955 878 27 773 902 237
1956 1 118 38 983 941 220
1957 779 28 634 969 854
1958 725 26 862 996 716
1959 436 8 070 1 004 786
1950-1959 8 813 333 721 881 33 300



1960 504 8 559 1 013 345
1961 620 9 127 1 022 4 72
1962 717 10 059 1 032 531
1963 455 5 179 1 037 709
1964 768 13 348 1 051 057
1965 415 3 945 1 055 002
1966 433 6 664 1 061 666
1967 473 8 441 1 070 107
1968 387 7 540 1 077 647
1969 714 16 354 1 094 001
1960-19 6 95 486 89 215 549 8 921
1970 790 15 019 1 109 020
1971 651 7 532 1 116 552
1972 440 6 913 1 123 465
1973 1 208 17 002 1 140 476
1974 769 14 743 1 155 210
1975 811 17 515 1 172 725
1976 702 5 171 1 177 896
1977 1 615 43 076 1 220 972
1978 1 122 13 235 1 234 207
1979 1 300 34 132 1 268 339
1970-1979 9 408 174 338 941 17 398
1980 1 092 10 248 1 278 587
1981 982 5 470 1 284 057
1982 950 4 018 1 288 075
1983 968 3 556 1 291 631
1984 1 433 7 358 1 298 989
1985 1 793 26 006 1 324 995
1986 1 526 11 037 1 336 032
1987 1 310 10 746 1 346 778
1980-19 8 710 054 78 439 1257 9 805
BILLIK
ORTALAMA 842 26 40 7



134

Tablo 39- 1971-1987 (17 yıl) Yılları Arasında Çıkan

Orman Yangınlarının Maddi Zararları(1000 TL)

Yıl

lar

Yangın

Adedi

Yanan

Alan

Ha. M3

Yanan Em

valin Miktarı 

Ster

Yanan Em- 

Bedeli

Ağaçlama

Bedeli

Söndürme

masrafları

Tutar

1971 651 7 532 107194 71562 10704 10085 122 209.11

1972 440 6 913 149655 39570 14335 14031 47 28413

1973 1208 17 002 1233680 255511 78760 33987 786 113533

1974 769 14 743 451008 220630 28747 35679 567 64993

1975 811 17 516 1178799 449314 84189 32527 1006 11772.1

1976 702 5 171 44384 48090 17326 11770 157 29253

1977 1615 43 076 2039619 613714 561529 213023 5505 300059

1978 1122 13 233 1389291 162170 312545 107257 4400 424202

1979 1300 34 122 1497208 257548 626166 270580 7180 903906

1980 1092 10 248 239607 31748 500989 235445 7799 739233

1981 982 5 470 2499677 36766 377577 133207 6191 516975

1982 950 4 018 86466 61300 235022 139717 7608 382347

1983 968 3 556 341703 902476 336793 221382 6382 564557

1984 1433 7 358 172148 486494 1928236 647100 20368 2595 704

1985 1793 26 006 484000 698824 6325623 3990511 86262 10402396

1986 1526 11 037 247389 164046 2998470 1647749 50561 4696780

1987 1310 10 746 1 378777 144596 6421149 2115698 134549 8669396

KAYNAK : PGM Yi 1 1 ı k  istatistikleri.



6.1.1.1.3- Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele
Faaliyetleri :

Bu faaliyetlerin önemli olanları aşağıda açıklan
mıştır.

1- Eğitim :
a. Halkın Eğitimi :
Türkiye'de yangınların en büyük oranının (%99) in

sanlar tarafından çıkarıldığı bilinmektedir. Bu nedenle 
insanoğlu, ormanın yangından korunmasında primer problem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı, orman yan
gınlarının adet olarak azaltılmasında ekonomik sosyal, 
hukuki v.b. problemlerin çözümlenmesi yanında halkın 
eğitimi en önemli hususu teşkil eder. Halkın eğitimi için 
yalnız yangın konusu ile direkt ilgili kurumlar değil, 
diğer tüm devlete ait veya özel kuruluşlar da bu konuda 
alınabilecek her türlü önlemleri uygulayarak bu ulusal 
davaya katılmalıdırlar.

Halkın eğitimi bakımından yurdumuzda yıllarca uygu
lanan ıkı eski yöntem, şimdi de önemini korumaktadırlar. 
Bunlar (1) yol kenarlarına yangın tehlike levhaları asmak, 
(2) yöresel orman idarelerinin direkt çabalarıdır.

Bu konuda, ormana yakın olan veya orman içinden 
geçen ana yollarla diğer orman içi yolların kenarlarına 
ve rekreasyon alanlarına halkı dikkatli olmaya çağıran ve 
tedbirli olma gerekliliğini vurgulayan uyarı levhaları 
konulmaktadır. Ayrıca halkı aydınlatmak ve onlarda orman 
sevgisi yaratmak için radyo, televizyon ve sinema gibi 
kitle iletişim araçlarından yararlanılmakta, gazete ve 
dergilerde yazılar yayınlanmakta, konferanslar verilmek
te, broşürler dağıtılmakta ve böylece bu husustaki propa
ganda sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, özellikle yeni kuşağa orman sevgi
sini aşılamak ve onları daha gençken eğitmek için, okul
larda ormancılık eğitimine yer verilmekte, orman kolları 
kurulmakta ve orman haftası düzenlenmektedir. Orman ida
resi elamanları okullarla ilişki kurarak ormanın önemi 
ve ormana zarar veren etkenleri ve dolayısıyla yangını ve 
sonuçlarını konferanslarla ve renkli filmlerle açıklamaya 
çalışmaktadırlar. Bu arada orman idareleri yörele-- 
rindeki halkla ilişki kurul arak konu üzerinde aydınlatıcı 
bilgiler verilmektedir.



b. Hizmet İçi Eğitim :
Yangın söndürme faaliyetlerinin tüm kademelerinde 

görev alacak elemanların genellikle yangın sezonu dışında 
eğitilmeleri gerekir. Böylece elemanlar söndürme tekniği 
ile araç ve gereçler hakkında bilgi sahibi olurlar. OGM 
meslek ıçı eğitimde orman yangınlarına da yeterince önem 
vermekte ve elemanlar arazı bilgisi, harita uygulaması, 
transport sistemi vb. bilgilerle de donatılmaktadır.

2. Ulaşım (Trasnport) :
Gerek normal ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesin

de, gerekse yangınlarla savaşta ıyı bir yol şebekesini 
varlığı büyük önem taşımaktadır. Bu yollarla bağlanacak olan yan
gın emniyet yol ve şeritleri ormandaki transport sistemin 
daha da yararlı ve güçlü bir duruma sokmuş olacaktır.

Bunu dikkate alan OGM Türkiye ormanlarını tamamen ış 
letmeye açabilmek için, 1980 yılında yeniden düzenlendi 
"Orman Yolları Şebeke Planlamasına Ait Yönetmelik" esaslar 
çerçevesinde 201.810 km. orman yolunun yapımını belirlemiş 
tır. Bunun, 1987 sonu itibariyle 106.820 km. sı gerçekleş 
tırilmiştır.

3. Yangınların Gözetimi :
Ormanda çıkan yangınların yerinin saptanması, yangıi 

söndürme işlerinin ilk basamağını oluşturur. Bu amaç içil 
ormanlarımızda yangın kuleleri inşa edilmiştir. Yangıi 
sezonunda buralarda gözetleme görevlileri bulundurulmakta 
dır. Kuleler telli ve telsiz haberleşme araçlarıyla gerekl. 
merkezlere bağlanmıştır.

Türkiye ormanlarında yapılan yangın gözetleme kul 
planlaması sonucuna göre şimdilik 961 gözetleme noktasın- 
ihtiyaç olduğu saptanmıştır. 1987 sonu itibariyle bunun 77' 
adedi inşa edilmiştir.

Gözetleme noktalarının ulaşım imkanlarını sağlama! 
üzere 3273 km. yolun yapılması gerektiği tespit edilmiştir! 
Bunun 1987 sonu itibariyle 2264 km. sı inşa edilmiştir.

Yangın gözetleme kulelerimizden ormanlarımızın hemeıj 
tamamı dürbün kullanmak suretiyle gözetim altında tutulmak
tadır. Çıkan yangınların yerini tespit için 1987 yılındaı 
itibaren lımbus aletlerinden yararlanılmaktadır. Bu amaçli 
93 adet lımbus aleti, gözetleme noktalarında kullanılma!



üzere teşkilata verilmiştir. Gerek bunların kullanılması, 
gerekse 1-4. derecede yangına hassas Orman İşletme Müdür- 
üklerimızde yangın idare merkezlerinin düzenlenmesiyle il
gili yerinde eğitim çalışmaları devam etmektedir.

Yangın gözetleme noktalarının elektrik enerjisi ihti
yacının güneş enerjisi ile karşılanması konusunda yapılan 
çalışmalar olumlu sonuçlar vermiştir. Bu amaçla 1987 yılı 
sonuna kadar 63 gözetleme noktamızda bu sistem inşa 
edilmiştir.

4- Haberleşme :
Oman yangınları ile ilgili haberleşmeyi 2 ana grupta 

toplayabiliriz. (1) Yangın Dışı Haberleşme ve (2) Yangın 
İçi Haberleşme.

Yangın dışı haberleşme :
Ormanlık alanlarda çıkan yangının görülmesinden sonra 

yangın gözetleme kuleleri ile teşkilat birimleri arasında 
yapılan haberleşmeye yangın dışı haberleşme diyoruz. 
Yangın dışı haberleşme telli ve telsiz muhabere araçları 
ile yapılmaktadır. Bugüne kadar O.G.M.’nce 415999 km. tele
fon hattı inşa ettirilmiştir.

Yangın ıçı haberleşme :
Orman yangınının söndürülmesi esnasında yangın sön

dürme hizmetlerinde çalışanların birbiri ile veya yangın 
gözetleme kuleleri ile yapılan haberleşmedir. Bu haberleş
mede genellikle telsizlerden yararlanma zorunluluğu vardır.

Bakamlar Kurulunun 21/5/1955 gün ve 4/5153 sayılı 
Kararnamesi ve 6831 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca 
O.G.M. yangın'gözetleme kuleleriyle idare merkezlen ara
sında yangın haberleşmesini sağlamak amacıyla telsiz şebe- 
kesi kurmaya selahıyetlı kılınmıştır.

Orman yangınlarının merkeze derhal intikal ettırıime- 
si için tüm Orman Bölge Müdürükerı ile O.G.M. arasında SSB 
sistemi ile muhabere eden telsiz şebekesi kurulmuştur. 
Diğer taraftan orman yangınları bakımından hassas olan 
Antalya, Muğla, İzmir, Denizli ve İsparta Orman Bölge Müdür
lüklerinden başlamak üzere Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, 
Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Bolu, Kastamonu, Gire
sun, Zonguldak, Ankara ve Adapazarı Orman Bölge Müdürlükle
rinin ormanları, VHF sistemi ile çalışan telsiz şebekesi 
ile donatılmıştır.
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Gerek yangın içi, gerek yangın dışı haberleşme için 
1987 yılı sonu itibariyle Orman Genel Müdürlüğünce 3312adet 
çeşitli tip telsiz kullanılmaktadır.

Yıllık programlarla alınan telsizlerle peyder pey 
yangına hassas Bölge Müdürlüklerinin telsiz sistemleri ye
mlenmekte ve yenilenen sistemlerden çıkan telsizlerle de 
diğer Bölge Müdürlüklerimizin eksiklikleri giderilmektedir.

5- Yangın İlk Müdahale ve Hazır Kuvvet Ekipleri :
Yangınla savaş olağanüstü operasyon karakterinde 

olup, çabukluk, cesaret ve bilinçli hareket isteyen teknik 
bir iştir. Bunun için de iyi bir organizasyona ihtiyaç gös
terir. Bu organizasyon askeri organizasyonun hemen tamamen 
aynıdır.

Küçük veya büyük bir yangında, Yangın Amiri denilen, 
yangından sorumlu bir kişi daima mevcuttur. Bu üniteye yan
gının büyüklüğüne göre yeterli miktarda söndürme grubu, ik
mal ve yardım grubu ile haber alma grubuna ait elemanlar da 
katılır. Bu organizasyona ayrıca, motorlu araçlar ve trans- 
port memuru kısmı ile hava tankerleri kısmı da eklenmekte
dir.

Bugün yurdumuzda çıkan yangınlarda yukarıda adı geçen 
Organizasyonu genellikle görmek mümkün ise da arzulanan 
düzeyde bir Yangın Amiri ile istenen düzeyde yetişmiş per
sonelin bulunmaması, organizasyonun işlevlerini arzulanan 
düzeye ulaştıramamaktadır. Bir yangını söndürmede kullanı
lacak organizasyonu oluşturacak elemanların yangın çıkmadan 
önce görevlerinin ne olabileceğinin kendilerine bildirilme
si gerekir. Aksi halde yangın çıktığında yapılacak bir or
ganizasyon söndürme işlerini büyük ölçüde aksatacaktır.

Bugün Orman Genel Müdürlüğü 24 Orman Bölge Müdürlüğü 
ve 207 Orman İşletme Müdürlüğü ve bunlara bağlı Şeflikler 
ile orman yangınları ile topyekün bir mücadele yürütmekte
dir.

Orman yangınlarının söndürülmesinde ise büyük önem 
arzeden yangın söndürme işçisi sayıları 1986 da 8002, 
1987'de 11000'e,1988'de ise 17000'e çıkarılmıştır.

Böylelikle yangına erken müdahalenin sağlanması bakı
mından özellikle ilk müdahale ekiplerinin (12-15 kişi) 
arttırılması gerçekleştirilmiş olacak, hazır kuvvet ekiple
rinde ise (40-50 kişi) normal sayıda işçi bulundurulacaktır.



1988 yılında, belirtilen güçte taşıt ve haberleşme araçları 
ile donatılmış vaziyette 690 adet ilk müdahale ekibi ve 148 
adet hazır kuvvet ekibi ormanlarımızın yangına hassas 
noktalarına yerleştirilmiş bulunmaktadır.

6- Silvikültürel Önlemler :
Gerek yangının çıkmaması, gerekse çıkan bir yangınla 

meydana gelecek tehlikeleri azaltmak için ormanların korun
ması ve işletilmesindesilvikültürel tedbirlere uyulması zo
runludur. Silvikültürel esaslara uyularak kurulan bir or
manda çıkacak yangın hem büyük zorluklar yaratmadan söndü- 
rülebılir, hem de meydana gelen zararın derecesi fazla 
olmaz.

Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınları yönünden 
yanıcı madde tehlikelerinin azaltılmasında mevcut şartlar 
çerçevesinde alınabilecek silvikültürel önlemler şunlardır :

1- Karışık meşcereler yetiştirmek,
2- Ormanı bakımlı bulundurmak,
3- Temiz bir işletmecilik uygulamak,
Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğünce yukarıda belir

tilen hususlarda ve özellikle gençlik ve sıklık bakımları 
konusunda önemli adımlar atılmıştır.

7- Yangın Emniyet Yol ve Şeritleri :
6831 sayılı yasanın 75. maddesine göre tüm ormanlarda 

yangın emniyet yol ve şeritlerinin açılması gerekmekte ise 
de yasanın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda bu uygulama yal
nızca ağaçlama alanlarında başlamıştır.

Yangın emniyet yol ve şeritleri Güney Doğu ve Akdeniz 
bölgelerinde denizden 1200, Ege Bölgesinde denizden 1000, 
Marmara Bölgesinde ise denizden 800 metre yüksekliğe yapıl
maktadır.

Yangın emniyet yollarının genişliği dik sırtlarda 10, 
yayvan sırtlarda 12 metre yapılmakta ise de yangına çok 
hassas olan mıntıkalarda bu genişlik dik sırtlarda 12, yay
van sırtlarda 15 metre, şeritler ise yeşil ve çıplak 
olarak yolun 2 yanında 20-30 mt. genişliğinde uygulanmakta
dır.

Yangın emniyet yolları Kızılçam, Karaçam, Fıstık çamı, 
Sarıçam, Sahil çamı vb. ağaç türleri ile kaplı 30 yaşından



genç ve silvıkültürel gelişme bakımından bu görünümde bulu
nan yaşlı ormanlarda altları tamamen süceyratla kaplı or
manlık alanlarda ve yeniden ağaçlandırılacak alanlarda 
yapılmaktadır.

Yangın emniyet yolları ve şeritleri ile ormanlar, 
yangınların en çok çıktığı mıntıkalarda 15-25, çok çıkan 
yerlerde 25-50 ve orta derecede çıkan mahallerde 50-100 ha. 
büyüklüğünde parsellere bölünmektedir.

Yangın emniyet yol ve şeritlerine ilişkin planlama 
çalışmaları sonuçlanmış olup, planlama ve gerçekleşme so
nuçları aşağıda verilmiştir.
PLANLAMA_______________ GERÇEKLEŞME(198.7 SONU İTİBARİYLE)
YANGIN EMNİYET YCLU 25544(km) 9835
YANGIN EMNİYET ŞERİDİ 27899 (km) 6398

8- Meteoroloji İstasyonları :
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler Orman 

yangınları ile mücadelede yeterli olmadığından yangına has
sas yörelerimizden, başlamak üzere şimdilik sabit olarak 
rüzgar ve nisbı nem ölçer cihazlarından oluşan meteoroloji 
istasyonları kurulmasında büyük yarar bulunmaktadır. Böyle- 
ce lokal meteorolojide veri temin edilemeyen orman
mıntıkaları ile ilgili olarak orman yangınları ihtimalini 
tesbıt bakımından büyük önem arzeden rüzgar ve nisbı nem 
bilgileri temin edilmiş olacaktır.

1988 yılında Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale ve Balı
kesir Bölge Müdürlüklerinde 12 rüzgar ölçer yerleştirilmiş 
olup, gene bu yıl ilk defa Hidrograf (nisbı nem ölçer) 
alınması programlanmıştır. Bu çalışmalar Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir.

9- Su, Gölet ve Havuzlar :
Su. dünyanın hemen her ülkesinde çeşitli yangınları 

söndürmede senelerden beri kullanılan etkili bir yangın 
söndürücüdür. Bu arada orman yangınlarının söndürülmesinde 
de sudan büyük ölçüde yararlanılmaktadır.

Suyu Akdeniz ve Ege Bölgeleri ormanlarımızda ve kurak 
mıntıkalarda, gerekli olduğu hallerde ve uygun miktarda 
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temin etmek her zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, or
man yangınlarıyla savaşta suyun kolaylıkla temini için yur
dumuzun ormanlarında gölet ve havuz planlaması yapılmış 
olup, planlama ve gerçekleşme sonuçları aşağıda verilmiştir.

1987 yılı sonu itibariyle 81 adet havuz yapılmış ve 
6. Beş Yıllık Plan Dönemi için öngörülen 70 adet havuz 
planlanmıştır.

10- Uçak ve Helikopter :
Orman yangınlarıyla savaşta yerden kullanılan araçlar 

yanında havada uçan araçlardan da yararlanılmaktadır. Bun
lar arasında helikopterler ve uçaklar bulunmaktadır.

Türkiye'de 1985 yılından itibaren yerden ve havadan 
uygulanan söndürme metodlarının kombine edilmesiyle orman 
yangınlarıyla mücadelede daha fazla başarı sağlanacağı dü
şünülerek Türk Hava Kurumu uçaklarından yararlanılmaya 
başlanılmıştır.

1985-1986 yıllarında yangına 1. derecede hassas olan 
İzmir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerine biri keşif, 
üçü söndürmede kullanılan 41 er uçaktan oluşan birer filo 
tahsis edilmiş ve özellikle İzmir'de olumlu sonuçlar alın
mıştır. 1987 yılında ise İzmir'de 5 söndürücü, 1 keşif; 
Çanakkale'de ise 3 söndürücü 1 keşif uçağı kullanılmıştır. 
Bu m/nnlamaya 1988 yılında ve ilerki yıllarda da devam 
edilecektir.

Keza, 1986 yılında 1 adet helikopter kiralanarak 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde yangın işçisi indirme hiz
metinde kullanılmıştır.

Orman yangınlarında kullanılmak üzere planlanan 6 
adet helikopterin alınması 1987 yılı içerisinde gerçekleş
tirilmiş olup, bunun için 14 pilot ve 7 makinist sözleşmeli 
olarak istihdam edilmektedir.

Satın alınan bu helikopterlerin tekniğine uygun bir 
şekilde işletilmesi için Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma 
ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Havacılık 
Grubu oluşturulmuştur.

Helikopterlerin 3'ü 7 kişi, 3'ü de 11 kişi taşıyabi
lecek kapasitededir. Bu helikopterlerle, orman yangınları
nın gözetlenmesi, havadan yangın söndürmenin yönetimi, yan
gın söndürme personeli ve malzeme nakli, yangın üzerine su



ve kimyasal madde boşaltma ve personel kurtarma işleri 
yapılacaktır.

11- Yangın Söndürme El Gereçleri :
Küçük yangınların çoğu bir kaç şahısla ve hatta bir 

kışı ve basit aletler kullanılarak söndürülür. Ülkemizde 
yangınları söndürmede kullanılan el aletleri; Şaplak, Tahra, 
Gürebı, Tırmık, Kazma, Çapa, Kürek ve benzerleridir.

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan diğer bir 
basit alet de sırtta taşınan su pompalarıdır. Bu alet taşı
yanı yorar ve bu nedenle de ancak kuvvetli kişiler tarafın
dan kullanılmaktadır.

Motorlu testere, özellikle yanıcı orman dırı örtüsü
nün kesilip taşınmasında ve belli bir alanın yanıcı madde
den temizlenmesinde kullanılan en etkili yangın söndürme 
malzemesidir. Bu aletler ilk müdahale ve hazır kuvvet eki fi
ler inde bulunmakta olup, yıllık programlarla miktarı 
giderek arttırılmaktadır.

12- Motorlu Araçlar :
Bugün çeşitli amaçlar için kullanılan bir çok motorlu 

araç yangınların söndürülmesinde de büyük yararlar sağla
maktadır. Hatta, büyük yangınlarda yüzlerce insanın yerine 
getiremeyeceği görev bir motorlu araçla istenen düzeyde ba- 
şarılabılmektedır. Bugün ülkemizde gelişmiş yangın söndürme 
araçlarından traktör, pulluk,greyder uygun arazı şartlarında 
yanıcı madde devamlılığının kırılmasında kullanılmaktadır. 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde uygun arazı şartlarında orman 
yangınlarını söndürme faaliyetlerinde çeşitli güçteki 
dozerler de kullanılabilmektedir. Genel maksatlı olarak 
alınan ve mevsiminde yangın söndürme çalışmalarında kulla
nılacak iş makınaları 5. Beş Yıllık plan döneminde olduğu 
gibi 6. Beş Yıllık plan dönemi için de planlanmalı ve plan 
çerçevesinde temin edilmelidir.

Bu meyanda yangın söndürmede kullanılmak üzere 1934 
ve 1987 yıllarında 78 adet araöz satın alınarak hizmete so
kulmuştur. 2000 litre su ve 5 söndürme işçisi taşıyan, 
orman yangınlarının söndürülmesinde büyük önemi olan arazoz 
alımlarına yıllık programlarla devam olunması gerekmektedir.

13- Yangın Çıkma İhtimalini Azaltıcı Diğer Önlemler :
Ormanların yalgından korunmasında yangın çıkma ihtimalini



azaltıcı ve dolayısıyla yangın sayısının düşük olmasını 
sağlayıcı bazı önlemler alınmaktadır. Bunlar :

(1) Yol kenarlarının temizlenmesi : Yangın tehlıkesi- 
sinin fazla olduğu yörelerde çeşitli yolların kenarlarının 
yanıcı maddelerden temizlenmesine, özellikle son yıllarda 
büyük önem verilmeye başlanmıştır. Uygulamada yol kenarı 
boyunca her ıkı tarafta, yörenin yangın tehlike durumu ve 
bitki örtüsü gözönünde tutularak ve ormanın normal kapalı
lığı bozulmadan,10-20 metrelik alanlar temızlenmektedir.

(2) Rekreasyon alanlarının temizlenmesi: Rekreasyon 
alanlarındaki sürekli yanıcı maddeler özellikle kuru ot, 
çalı ve benzeri materyaller uzaklaştırılmaktadır. Halk bu 
alanlardan ayrıldıktan sonra da, buraları kontrol edilerek 
sönmemiş ateşin bulunmamasına özen gösterilmektedir.

6.1.1.2- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA :
Orman yangınları konusunda, gelişmiş ülkelerde bir 

çok önlemler alınmaktadır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde çıkan 
yangınların adedi, yanan alan ve bir yangının yaktığı alana 
ait karşılaştırmalar ile bu ülkelerde alınan önlemlerin ba
zıları aşağıda gösterilmiştir.

(1) 1970-1984 (15 yıl) yılları arasında bazı ülkeler
de çıkmış olan orman yangınlarının adedi, yanan alan ve bir 
yangının yaktığı alan Tablo 40 da verilmiştir.

Tablo 40- 1970-1984 (15 yıl) Yılları Arasında Bazı
Avrupa Ülkelerinde Çıkan Orman Yangınları
nın Adet ve Alanı (Ortalama Olarak)

Ülkenin Adı Yangın Adedi Yanan Alan (Ha) Bir Yangın Alanı (Ha)
İngiltere 745 657 0.88
Batı Almanya 1735 2168 1.25
Hollanda 172 282 1.64
Fransa 4724 42323 8.96
Yugoslavya 892 10119 11.34
Türkiye 989 13747 13.90
İtalya 7781 110818 14.24
Yunanistan 870 26587 30.56
İspanya 5194 169129 3?-36 _ J



(2) Avrupa ve Amerika Ülkelerinde yangın emniyet yol 
ve şeritlerinin yapımı süratle tamamlanmakta ve özellikle 
yangına 1. ve 2. derecede hassas yörelerde yangın emniyet 
şeritlerinin inşaasına büyük önem verilmektedir.

(3) Yangının gözetiminde gözetleme noktaları yanın
da özellikle fazla tehlikeli alanlarla rekreasyon 
alanları havadan uçak ve helikopterlerle kontrol edilmek
tedir.

(4) Tüm ileri ülkelerin yangın haberleşme sistemi 
istedikleri düzeye ulaşmış bulunmaktadır.

(5) Yangına yerden müdahaleye büyük önem verilmekte 
ve bu amaçla, özellikle motorlu araçların kullanımı yaygın- 
laştırılmaktadır. Ayrıca yangınlarla havadan savaşta başta 
helikopter olmak üzere fazla miktarda su ve ilaç kapasiteli 
uçaklar devreye sokulmaktadır.

(6) Hemen tüm ülkelerde orman yangını itfaiyesine 
büyük önem verilmektedir. Çeşitli su ve ilaç kapasiteli 
itfaiye araçlarının yangın mahalline kadar ulaşmasını sağ
layacak yol şebekeleri inşa edilmektedir.

(7) Tüm ülkelerde sabit ve mobıl yangın meteoroloji 
istasyonlarından alman bilgiler çok çeşitli amaçlar için 
ve özellikle gelecek 24 saat içindeki yangın ihtimalini 
saptamada kullanılmaktadır. Mobil istasyonlar gelişen bir 
yangında müteakip günlere ait bilgileri vererek çok yararlı 
olmaktadır.

(8) Yangından yararlanma ormancılığın hemen tüm konu
larında uygulanmaktadır.

6.1.1.3- ALTINCI PLAN DÖNEMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER :
1990-1994 yılları arasında uygulanacak olan VI. Beş 

Yıllık Kalkınma Planında aşağıda ana hatlarıyla açıklanmış 
olan hususlara önem verilmesi, yangın afetinin hem adet, 
hem de alan olarak azalmasına büyük katkıda bulunacaktır.

(1) Ormanların yangından korunması, kısa zaman ara
lıklarıyla veya yalnız yangın sezonu içerisinde uygulanacak 
geçici bir programla asla gerçekleştirilmez. Bu önemli 
Milli konuya yaklaşımın tek yolu, çok yönlü programın uygu
lanmasına bağlıdır.

Bilindiği üzere bugün Türkiye'de ormanların büyük bir



kısmı Devlete aittir. Ormanları Devlet adına yönetmek ve 
dolayısıyla korumak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu nedenle Tür
kiye ormanlarının yangından korunması ve bu hususta hazır
lanacak program OGM tarafından programlanıp uygulanmalıdır. 
Bunun için OGM'nin bir Milli Yangın Koruma Programı hazır
laması ve bunu titizlikle uygulaması gerekir.

Türkiye ormanlarının yangından korunması için yapı
lacak programın ana hatları aşağıdaki şekilde
özetlenebilir. Aşağıda adı geçen hususlar çeşitli 
araçlarla ve en iyi şekilde programlanarak halka iletil
melidir.

Orman yangınlarının yapmış olduğu zararı asgari 
düzeye indirebilmek için, halkın orman sevgisini artırmak 
zorunluluğu vardır. 6. Beş Yıllık plan döneminde yangın 
bakımından hassas olan Akdeniz ve EGe bölgesinde bulunan 
Orman Bölge Müdürlüklerine mahalli yayın yapan radyo 
istasyonları kurmalı, ilk ve orta dereceli okullarda gös
terilmek üzere ormanın yararlarının anlatılması konusunda 
renkli kısa metrajlı filimler yapılmalıdır.

Halen yürürlükte bulunan yasalar ormanı yangından 
korumak amacıyla vatandaşın doğal haklarından olan 
seyahat, konaklama, dilediği şekilde ateş yakma gibi bazı 
hususları orman yararına kısıtlamıştır. Bu durum sadece 
ülkemizde değil, orman yangınlarından zarar gören tüm 
ülkelerde de aynı şekilde uygulanmaktadır. Yasaların 
emrettiği bu hususların titizlikle uygulanmasına
büyük önem verilmelidir.

Rekreasyon alanlarının iyi bir şekilde planlanması 
ve kullanıma açılması sağlanmalıdır. Böylece ihmal ve 
dikkatsizlik sonucu yangın çıkarması muhtemel olan
vatandaşların .belirli yerlerde toplanması sağlanmış 
olacak bu da kontrolün kolay olmasını temin edecektir.

Ormanda yaya gezinen veya araçla dolaşan kişilerin 
ateş yakmamaları, sigara içmemeleri gibi hususların 
sağlanması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

(2) Orma yangınlarında hava hallerinin önemli bir 
rol oynadığı malumdur. Mahalli hava hallerinin değişikli
ği bilindiği anda a.l ınacak tedbirlerle devam etmekte olan 
yangının daha çabuk söndürülme imkanı bulunabilir. Bu



nedenle 1987 yılında kurulmasına başlanılan yangın 
meteoroloji istasyonlarının 6. Beş Yıllık plan döneminde 
yangın bakımından hassas olan mıntıkaların tamamında 
kurulması sağlanmalıdır.

(3) Orman yangınlarında ısının düşürülerek söndü
rülmesi ve yangın söndürmeye çalışan elemanların su ihti
yaçlarının karşılanması için, orman içerisinde belirli 
yerlerde havuzlar veya su göletleri yapılması; suların 
taşınması ve kullanılması için de orman itfaiyesinin 
kurulması zorunludur. Bu hususta kimyasal maddelerden 
yararlanılması da ele alınmalıdır.

(4) Orman yangınlarının yeri ve zamanı belli olma
dığından. ilgili elemanların gördükleri yangınları 
derhal bildirebilmeleri için telli ve telsiz muhabere 
sistemi altıncı plan dönemi içerisinde mutlaka daha da 
geliştirilmelidir.

(5) Yangınlarla havadan savaş için 5. Beş Yıllık 
Plan Döneminde başlanmış olan uygulama üzerinde titizlik
le durulmalıdır. Bu araçlar (Helikopter, Uçaklar) önce
likle Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi yangın tehli
kesinin fazla olduğu yörelerden başlamak üzere kullanıl
malı ve bölgesel olarak kullanım imkanları ve faydaları 
tesbit edilmeli ve yeni alımlara bundan sonra geçilmeli
dir.

(6) Orman yangınlarında havadan müdahale sistemine 
işlerlik kazandırılması ile mal ve can güvenliğinin sağ
lanması bakımından, yönetim, haberleşme, yangın ilk müda
hale ve hazır kuvvet ekipleri, meteoroloji ile ilgili 
diğer alt sistemleri içeren amaca uygun bir teşkilatlan
maya gidilmelidir.

(7) Yangın amiri ile yangında çalışacak tüm eleman
ların, özellikle yangın sezonu dışında yoğun bir program 
içinde yetiştirilmesi için kurs ve uygulama programları 
yapılmalıdır.

(8) Yangın emniyet yol ve şeritlerinin inşaasma 
büyük önem verilmeli ve tehlikenin fazla olduğu yörelerdeki 
değerli ormanlarda, ağaçlama alanlarında Milli Parklar ve 
rekreasyon mıntıkalarında alt süceyrat temizliğine 
paralel olmak üzere gölgeli veya çıplak yangın emniyet 
şeritlerinin tesisine önem verilmelidir.



6. Beş Yıllık Plan döneminde orman yangınları ile 
savaş için gerekli görülen yatırımlar detaylı olarak 
Tablo 41'de verilmiştir.

6.1.1.4- ALINACAK TEDBİRLER :
Orman yangınlarının yurt düzeyinde asgari seviyeye 

indirilebilmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına 
çalışılacaktır.

1- Ormanların gözetimini temin edecek olan yangın 
gözetleme kule-kulübelerinin planlanan miktarı 6. Beş 
Yıllık Plan Dönemi içerisinde tamamlanmaya çalışılacaktır.

2- Orman yangınlarının görüldüğü anda derhal ilgili 
birimlere haber verilebilmesi için, telsiz haberleşme 
sisteminin en küçük birim merkezine kadar kurulması temin 
edilecektir.

3- Yangın emniyet yol ve şeritlerinin yangına 
hassas mıntıkalardan başlamak üzere planlanması ve açıl
ması sağlanacaktır.

4- Orman içerisinden geçen trafiği yoğun karayolu 
güzergahlarının kenarındaki ağaçlama sahalarında yolun 
iki yanında asgari 20 m', genişliğinde dal budamaları yap
tırılması, genç ağaçlama sahalarının alt tabakalarının 
temiz bulundurulması sağlanacaktır.

5- Yangın meteoroloji istasyonlarının kurulması 
gerçekleştirilecektir.

6-Halkta orman sevgisini arttırmak için Akdeniz ve 
Ege yörelerindeki Orman Bölge Müdürlüklerine mahalli rad
yo istasyonları kurulmasına çalışılacaktır.

7- Orman sevgisini arttıracak nitelikte film, slayt, 
broşür, afiş vb. reklam araç ve gereçlerinden azami isti
fade sağlanmasına çalışılacaktır.

8- Yangın itfaiyesinin kurulması ve bu iş ile ilgi
li her türlü yan tesislerin yapılması gerçekleştirilebi
lecektir.

9- Yangının söndürülmesinde kullanılacak her türlü 
araç ve gerecin zamanında alınması veya yaptırılması 
sağlanacaktır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tablo 41- Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı İle İlgili Orman 
Yangınları İle Mücadele Yatırımları Hedefleri

. .  1 9 9 u 1991 1992 1993 1994 TOPLAM
Yatırım Cinsi Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar
Kule İnşaatı 30 30 30 24 - 114
İlk Müd.Ekip Binası 42 42 42 42 42 210
Yangın Emniyet Yolu Km. 600 600 600 600 600 3000
Havuz 14 14 14 14 14 70
Arazöz 20 20 20 20 20 100
Telsiz 1000 1000 1000 1000 1000 5000
Meteoroloji İst. 20 20 20 20 20 100
Radyo İstasyonu 1 1 1 1 1 5
Motorlu Testere 125 125 125 125 125 625
Role Binası 3 3 3 3 3 15
Telsiz Atölyesi 2 2 2 2 2 7



10- Orman alanlarında yangından yararlanma tekniği
nin uygulanmasına önem verilecektir.

11- Orman sınırlandırma çalışmalarında yangına has
sas bölgelere öncelik verilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulacaktır.

6.1.1.5- SAĞLANACAK FAYDALAR :
VI. Beş Yıllık plan döneminde yapılacak çalışmalar 

sonucunda sağlanacak faydalar, istihdama etki ve diğer 
faydalar olarak iki alt bölüm halinde incelenmiştir. İs
tihdama etki yönünden sağlanan faydalara "Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu1nun 13. Bölümünde yer verilmiştir.

Diğer faydalar ise ana hatlarıyla aşağıda açıklan
mıştır .

1- Yangın emniyet ve yol şeritlerinin planlanan dü
zeyde inşa edilmesiyle, çıkacak yangınlar, eski yollara 
oranla, daha küçük alanları yakacaktır. Ayrıca bu yol ve 
şeritler yangın için direkt engel, karşı ateşi (Yangına 
karşı yangınla savaş) daha emin uygulama yerleri ve 
transport için yol görevi de yapacaktır.

2- Yangın kule ve kulübelerinin planlanan yoğunluk
ta olması, ormanın her noktasının kule ve kulübeden gö
rünmesini sağlayacaktır) Bu da ormanda çıkacak yangının 
derhal görünmesini ve rapor edilmesini mümkün kılacaktır.

3- Haberleşmede telli ve telsiz şebekesinin arzula
nan düzeyde olması, orman içi ve orman dışı haberleşmede 
büyük sürat sağlayacaktır. Bu da görülen yangının zama
nında haber verilmesini, haber alan ekibin yangın yerine 
derhal hareketini temin edecektir. Bu durum, yangının 
büyümeden söndürülmesi için yararlı olacaktır.

4- Yangın çıkış ihbarını alan ekibin yangın yerine 
arzulanan zamanda ulaşabilmesi motorlu araçlarla sağlana
bilir. Yangına zamanında yetişen, örneğin 5 söndürücü, 1 
saat sonra yetişen belkide 50 söndürücüden çok daha etki
lidir. Ayrıca yangın önünde koruma şeridi açılmasında 
motorlu zincir testerelerin sürati aşikardır. Ormandaki 
diri örtünün bu araçlarla kesilmesi sürati artırarak za
mandan kazanmayı sağlayacaktır.

5- Yukarıda belirtilen hususların kombinasyonu, 
genellikle çıkacak yangınların adedi yanında yanan alanın



küçük kalmasına da yardımcı olacaktır. Örneğin,1971-1987 
yılları arasında çıkan yangınlar yıllık ortalama 1098 
adet yangın ile 13985 ha. ormanlık alan yakmıştır. 
Böylece bir yangına isabet eden alan 12.7 ha'dır. İşte 
öngörülen bu önlemlerin uygulanması yanan alanı azalta
caktır.

6.1.2. BÖCEK VE HASTALIKLAR:

Türkiye ormanlarının sağlık ve devamlılı
ğını tehdit eden/ başta zararlı böcekler olmak 
üzere çeşitli hastalık etkenleri, normal zaman
lardaki sinsi faaliyetleri ve zaman zaman kitle 
halinde çoğalarak yaptıkları tahribatla, ekonomik, 
çapta büyük zararlar meydana getirirler .özellikle 
zararlı böceklerin ormancılıkta neden olduğu 
ortalama senelik kayıp, ürünün % 10-20'sı
arasında değişmektedir.Bu nedenle zararlı böcek 
ve hastalıklarla, çeşitli yöntemlerden (kimya
sal, mekanik, kültürel, biyolojik vb.)yararlanarak 
savaşmak ve bu hususta gerekli organizasyonu 
tamamlamak kaçınılmaz bir zorunluluk haline 
gelmiştir.

Tüm dünya literatürü yalnız böceklerin 
yaptıkları zarar tutarının, orman yangınları 
tarafından yapılan zararın asgari 5 katı oldu
ğunu bildirmektedir.Böcek zararları bir anda 
ortaya çıkmadığı için, orman yangınları kadar 
çarpıcı olmamakta ve önemsenmemektedır. Ancak 
durumun ciddiyeti, salgın kitle halini aldıktan 
sonra anlaşılmaktadır. Bu durumda da yapılacak 
savaş, ilgili kuruluşun parasal ve personel 
gücünü aşmaktadır.

6.1.2.1. MEVCUT DURUM- SORUNLAR VE ÜLKE 
İMKANLARI:

Türkiye'de orman zararlıları ve hastalık
larıyla savaş için bugüne kadar çıkarılan 
yasalar, bu konudaki organizasyon, Önemli 
zararlı ve hastalıklar ile teknik ve biyolojik 
savaş hakkındaki bilgiler aşağıda verilmiştir.



Doğu Karadeniz Bölgesi ladin ormanlarında 
1928 yılında salgın yapan ve 1 000 000 m 1 e eş 
değer ladin ağacının kurumasına neden olan Ips 
sexdentatus (Boern)adlı kabuk böceği ile yürü
tülen savaş çalışmalarının kesin sonuç vermeme
si üzerine 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu'ndaki orman zararlılarıyla 
savaş görevlerinin Orman İdaresince yürütülece
ği hakkındaki hükümden yararlanılarak ilk 
olarak 1962 yılında Trabzon Haşere Mücadele 
Grup Müdürlüğü kurulmuştur.Bu örgütün etkin 
çalışmaları görülünce 1963 yılında İstanbul, 
1964 yılında Antalya, 1970 yılında İzmir ve 
Mersin ile 1972 yılında da Ankara Grup Müdür
lükleri kurulmuştur.Adları daha sonra Orman 
Zararlılarıyla Mücadele Grup Müdürlüğü olarak 
değiştirilen bu kuruluşların teknik elemanları
nı imkanlar ölçüsünde eğitmeleri sonucu yurt 
ormanlarındaki böcek ve hastalık zararları daha 
bilinçli olarak ortaya çıkarılmıştır.

En son 1987 yılında yapılan envanter 
sonunda Artvin yöresi ladin ormanlarında 118 .000 
Ha. alanda azdan-çoğa muhtelif derecede zarar
verdiği tespit edilen Dendroctonus micans
Kug.adlı soymuk böceğiyle savaş için 1978 
yılında kurulan Artvin Orman Zararlılarıyla
Mücadele Gurup Müdülüğü ile 1985 yılına kadar 
Türkiye'de kurulmuş olan Orman Zararlılarıyla 
Mücadele Grup Müdürlüğü sayısı 11. ' e çıkmıştır.
Bu kuruluşlar, OGM'nin Orman Koruma ve Yangınla 
Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1970 
yılında kurulan Orman Zararlılarıyla Mücadele
Fen heyeti Müdürlüğü ile ilgili olarak çok
geniş alanlarda, sayısal bakımdan yetersiz
teknik personelle çalışmakta idi.

1984 senesinde yapılan reorganizasyonla 
söz konusu Grup Müdürlükleri kaldırılmış ve
görevleri Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube 
Müdürlüğüne devredilmiştir.

Halen bu hizmet Orman Bölge Müdürlükle
rinde istihdam edilen bu konudaki uzmanlarla



yürütülmektedir.Söz konusu hizmetler Merkez 
Teşkilatında ise, eskiden olduğu gibi Orman 
Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı
na bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele şube 
Müdürlüğü ile yürütülmektedir.

6.1.2.1.2. Önemli Zararlılar:
Türkiye ormanlarında önemli zararlara 

neden olan böcek türlerinden Dendroctonus 
micans Kug. Doğu Karadeniz ladin ormanlarında 
118.000 Ha. alanda zarar yapmaktadır. 1.500.000 
Ha. alanda yaygın olan Thaumetopoea pityocampa 
(Schıff) (Çam keseböceğı) kızılçam, karaçam ve 
diğer çam türlerinde % 60'a kadar varan artım
kaybına yol açmaktadır.Ayrıca Acleris undulans 
Wals.Toros sediri ormanlarında, Ips sexdentatus 
(Boern) ladin ve karaçam ormanlarında, Diprion 
pini (L) ve Neodiprion sertifer (Geoffr) kızıl- 
çam,karaçam ve sarıçam; Rhyacionis buoliana 
(Schiff) çam türlerinde, özellikle ağaçlama 
alanlarında ve yabancı tür çam plantasyonların
da, Orthotomicus erosus woll ve Myelophilus tür— 
leri ise yine çam türlerinde önemli zararlara 
neden olmaktadır.Başta meşe olmak üzere yaprak
lı ağaç türlerinde yaygın olan lymantris dispar 
(L) Euproctis chrysorrhoea (L) geniş alanlarda 
salgın yaparak önemli artım kaybına neden 
olmaktadır.

D.micans'ın arkasından Ips typographus L.
kabuk böceği, ilk defa Türkiye böcek faunasına 
intikal etmiş bulunmaktadır.Tarım alanlarından 
sonra hemen her bölgede Hypathris cunes' da 
orman sahalarında büyük bir proplem olmaktadır.

1982-1987 yılları arasında Türkiye orman
larındaki mücadele programına alınan böcek 
salgın alanları ile mücadelenin uygulama alan
ları ve giderleri Tablo 42'de gösterilmiştir.

6.1.2.1.3. Önemli Hastalıklar:
Mantar, virüs ve benzeri kökenli hasta

lıklar yurt ormanlarında gençleştirme ve ağaç
lama alanlarında önemli kayıplara neden olmak- 
152



TABLO : 42- Orman Zararlı Böcekleri ile Projelere Bağlı Olarak Belirlenen
Mücadele Uygulama Alanları ve Giderleri

Yılı________________  Mücadele Alanı (Ha)____  Gider (1000 TL)
198 2 30.335 68 . 441
198 3 57.331 84.476
198 4 72.022 151.320
198 5 35. 78 5 91.305
198 6 30.360 169 . 08 3
198 7 8 5.357 357.934



tadır.Bunlar arasında Melampsora pinitorqua
Rostr, çam, özellikle sarıçam gençliklerinde 
çok geniş alanlarda kültür tahripçisi olarak 
zarar yapmaktadır.Peridermium pini,Lophodermium 
pinastri ve Coleosporium türleri çamlarda 
ölümlere neden olmaktadır. Bunlar dışında fidan 
ve ağaçların değişik dokularında Agaricus 
melleus, Trametes türleri,

Phytophtors omnivors ve benzeri birçok man
tar türleri ciddi zararlara neden olmaktadır. 
Phytophtors cambivora (mürekkep hastalığı) ve 
Enhia parasitica (kestane kanseri) Türkiye'deki 
kestanelerin, Ceratostomella ulmi (Karaağaç 
ölümü) ise karaağaçların süratle yok olmasının 
başlıca nedenleridir.

OGM'ne bağlı Araştırma Enstitülerinde 
çalışan 2 eleman dışında ağaç nastaııkları 
konusunda uygulayıcı uzman eleman bulunmamakta
dır .

6.1.2.1.4. Teknik ve Biyolojik Mücadele: 
a) Teknik Mücadele:

Ülkemizde zararlı orman böcekleri ve 
hastalıklarıyla savaş, mekaniksel ve kimyasal
yöntemlerle yürütülmektedir.Kimyasal savaşta 
kullanılan insektisit ve fungisi 11 erin etkin 
maddelerinin büyük bir bölümü döviz karşılığı 
dış alım ile sağlanmaktadır.Bu ilaçlar büyük 
ölçüde çevre kirlenmesine neden olduğu gibi
çeşitli yollarla insanlar dahil canlı çevreyi 
ve bu arada yararlı becekleri (asalak ve
yırtıcılar) de etkilemekte ve öldürmektedir.

b)Biyolojik Mücadele
Kimyasal savaşın zararlarını bir dereceye 

kadar önlemek ve zararlı böcek populasyonunu 
ekonomik hoşgörürlük sınırı içinde tutmak 
amacıyla biyolojik savaşta bir ön çalışma
niteliğinde olmak üzere ülkemizde böcekçil 
kuşlardan ve böcek yiyen kırmızı orman karınca
sı (Formica rufa)'ndan yarar1anı1matadır.Böcek- 
çil kuş populasyonunu çoğaltmak ve böcek tehli
kesi olan yerlerde yoğunlaştırmak amacıyla



ormanlara yapay kuş yuvaları asılmakta, zararlı 
böcek populasyonunun normal zararsız düzeyde 
tutulması için böcek sorunu çıkabilecek orman
lara orman karıncası transplantasyonu (nakli) 
yapılmaktadır.

1984 yılından itibaren Artvin mıntıkası 
ormanlarında Dendroctonus micans zararlısına 
karşı pradatörü olarak Rhyzophagus Grandis üre
timine başlanarak bugüne kadar 5 adet Biyolojik 
Savaş Laboratuvarı kurulmuş olup faaliyetlerini 
sürdürmektedir.1983-1987 yıllarında gerçekleş
tirilen biyolojik savaş yatırımları Tablo 43 de 
verilmiştir.

6.1.2.2 DİĞER MEMLEKETLERDEKİ DURUM VE 
KARŞILAŞTIRMA :

Yabancı memleketlerde orman böcek ve 
hastalıklarıyla savaş, her memleketin yapısına 
uygun kuruluşlarca yürütülmektedir.Devlet
ormanlarında Devlete ait kuruluşlarca, özel 
ormanlarda ise özel orman sahibi tarafından 
yürütülen savaş çalışmalarında araştırma kuru
luşlarının önerdiği yöntemler kullanılmaktadır.

Zaman zaman görülen salgınlar nedeni ile 
Devlet, özel araştırma ve Biyolojik Savaş 
Enstitüleri veya merkezleri kurarak konuya 
çözüm aramaktadır.Bunlara örnek olarak İngilte
re'de "Sirex Biolical Ünıt"SSCB' nde "Dendroc- 
nus micans Araştırma ve Biyolojik Savaş Ensti
tüsü " ; ve Fransa'da "Biyolojik Savaş Merkezi ve 
İstasyonları" gösterilebilir.

Biyolojik savaş konusunda uluslararası 
kuruluşlar da bulunmaktadır.Bunların en tanın
mışlarından biri"International Union of Biolo- 
gical Science International Organization for 
Biological Control of Noxiuos Animals"dır.OGM 
biyolojik savaş çalışmaları ise "Istitutodi 
Entomogia deli- Universita Degli Studi di 
Pavia/ITALIA" aracılığı ile bu kuruluşla iliş
kili olarak yürütülmektedir.



TABLO l 43 198 3-198 7 Dönemindeki Biyolojik Mücadele Yatırımları Gerçekleşme Durumu
(1000 TL)

Yatırım Cinsi Yatırım Toplamı 1 98 3 198 4 198 5 1 98 b 198 7
Adet Tutar Adet Tutar Adet Tut ar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar

Kuş Yuvası Proğ .250.000 142.700 50.000 16.800 50.000 18.000 50.000 26.000 50.000 34.000 50.000 47 400
gerç .198 .8 08 105,818 44.400 15.017 20.035 4.247 50.000 26.000 50.000 34.000 34.373 26 554

Karınca Proğ .8 . 300 18.850 1 .900 1 .8 50 1 .800 2 . 000 1.400 3. 000 1 .200 5 . 500 2.000 6 500
Transplantas.Ger. 4 . 309 9 .8 31 841 1 . 553 1 .048 2.073 1 . 000 2. 097 770 2.593 650 1 51 5
Mot orlu Proğ . 81 132.440 30 1.440 40 10.000 _ _ _ _ 11 121 000
Pul varızatörGerç. 36 115.050 30 1 . 350 - - - - - - 6113 700
Labaratuvar Prog . - 2b.650 1 .150 - 2 . 650 4 .050 - 8 . 300 -10. 500
Araç ve GereçGerç - 37.702 - 1.150 - 2.645 - - - 8 . 000 -25. 907
El Aletleri Proğ . _ 27.750 _ 1 . 750 _ 2.950 4 . 350 _ 8 . 700 -10. 000

Gerç . - 16.501 - 1 .750 - 2 . 752 - - - 8 . 000 - 3. 999

i<. Grandi s Proğ. 100.000 10. 528 - - _ _ _ _ _ 100.000 10. 528
üretımı Gerç .59 . 334 9 .950 - - - - 11.000 - 23.000 - 25.334 9. 950

Lal uratuvar Proğ . 5 15.000 _ _ _ 1 _ 2 2 15. 000
inşaatı Gerç . 5 4.055 - - - 1 - 2 - 2 4 . 055

TOPLAM Proğ . 373.918 22.990 • 37.400 57.000 220 . 928
Gerç . oco 298 . 907 % 90 20.820 %3 3 11.717 %75 28 . 097 % 92 52.593 %84 185 68 0



6.1.2.3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN 
GELİŞMELER

Böcek ve hastalıklar hakkında altıncı 
plan dönemindeki gelişmelerin ana hatları 
aşağıda verilmiştir.

1-Dördüncü plan döneminde uygulamaya 
başlanan "Akdeniz Orman Kullanım Projesi" ile 
ormanların işletilme ve yenilenme yöntemlerinde 
büyük değişiklikler meydana gelmiş ve buralarda 
doğal orman formundan yapay orman formuna bir 
geçiş başlatılmıştır. Beşinci plan döneminde 
uygulamaya başlanan "Türkiye Kuzey Ormancılık 
projesi" ile de aynı durum daha geniş alana 
yayılmıştır.Bunun sonucu olarak kesime alınan 
geniş alanlarda saf ve aynı yaşlı yapay orman 
kuruluşuna (Monokültür) yönelim olmuştur.Bu tip 
ormanlarda böcek, hastalık ve yangın etmenleri 
kısa sürede salgınlara neden olacak ve ayrıca 
açılan alanların derhal ağaçlandırılamaması da 
büyük sorunlar yaratacaktır.

2- Yukarıdaki projelere dayalı olarak 
kurulan kağıt fabrikalarının, çeşitli sebepler
le, kendilerine tahsis edilea orman emvalini 
orman depolarından zamanında almaması, bunlara 
odun zararlıları ile hastalıklarının gelmesine 
yol açacaktır.Özellikle, SEKA'ya bağlı olan ve 
kabuklu odun kullanacak olan Taşucu Entegre 
Tesisi’nin daha büyük böcek sorunları yarataca
ğını unutmamak gerekir.

3-Büyük alanlarda yapılan ağaçlandırma ve 
gençleştirme çalışmaları ile ormandaki biyolo
jik denge bozulmaktadır.Bu çalışmaların altıncı 
plan döneminde yurt ormanlarında yaygınlaştırıl 
ması biyolojik dengenin bozulduğu alanların 
miktarını arttıracaktır.Biyolojik savaş etken
lerinin yeni kurulan kültür ormanlarında deva
mının sağlanması hem çok zordur,hem de bu 
konuda yapılacak araştırma ve uygulamalar büyük 
masraf ve zaman kaybına neden olacaktır.
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4- Ormancılığı ileri ülkelerde biyolojik 
ve tam (tüm) savaşa doğru hızlı bir geçiş 
görülmektedir.Ü1kemiz ormancılığında da bu tip 
savaş yöntemlerinin uygulanmasına geçilmelidir. 
Bunun gerçekleştirilmesi ancak gerekli tahsisat 
yanında bu konularda yetişmiş elamanların 
varlığına bağlıdır.

6.1.2.3.1-Yatırım Hedefleri:
Orman varlığının büyük ölçüde tahribine neden olan 

ve ağaçların büyümesini, artımını engelleyen ve onları 
kurutan, kalitesini bozan böcek ve hastalıklarla savaş 
amacıyla Her Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Mücadele 
Heyetleri oluşturulması, uzman elamanlar yetiştirilmesi 
ve gelişen teknolojiye ayak uydurulması sorunun çözümünde 
yararlı olacaktır.

OGM'ce orman böcek ve hastalıklarıyla savaş için 
6. Beş yıllık plan döneminde gerekli olan
yatırımlar Tablo 44'de gösterilmiştir.

Özellikle zararlı böceklerle biyolojik savaş
yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulama alanına konulması 
için, OGM'de mutlaka bir "Biyolojik Savaş Enstitüsü" ku
rulmalıdır .Bu Enstitüye ait yatırımlar Tablo 45'de
verilmiştir.

6.1.2.3.2 Personel ve İstihdam Hedefleri:
Orman Bölge Müdürlüklerinde böcek ve hastalıklarla 

savaş işlerinde çalışan teknik eleman sayısı arzulanan 
düzeye henüz ulaşmamıştır.Bu durum,personelin geniş
alanlarda ve zor çalışma koşulları altında çalışmasını ve 
dolayısıyla istenen sonuçların alınması güçleş
tirmek tedir . Orman sağlığı ve savaş sorunları 
giderek yoğunlak ve önem kazanırken, örgütlen
menin de buna paralel olarak geliştirilmemesin- 
den dolayı verilen hizmet yetersiz kalmaktadır.

Bölge Müdürlüklerinde teknik eleman sayısı son 
derece yetersizdir.Bu personelin geniş alanlarda ve zor 
çalışma koşulları altında görev yapmaları istenen 
sonuçlara varılmasını güçleştirmektedir.

Savaş, teknik ve bilimsel yanı ağır basan bir 
hizmet dalıdır.Yakın zamanda büyük ilerlemeler kaydedil
miş, uzmanlaşmayı gerektirir bir nitelik kazanmıştır.Za-



TABU):44- Altıncı teş Yıllık Kalkınıra Planı Döneminde Yapılacak Böaek ve Hastalıklarıyle Mücadtele Yatırım Hedefleri
1UUU İL.

198 7 Fiatları

Yatır. Top. 1990 1991 1992 1993 1994
Yatırım Cinsi Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar

Kuş Yuvası 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Karınca Transplantas
yonu 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Motorlu PulvarizatÖr 
(Büyük) 20 10 10 - - -

Motorlu PulvarizatÖr 
(Küçük) 150 30 30 30 30 30

Labaratuvar araç gereç 
ve el aletleri + + + + + +
Labaratuvar İnşaatı 3 2 1 - - -

TABU): 45- Biyolojik Mücadele Ehstitüsü Kuruluşu İle İlgili Yatırımlar
TOPLAM 1990 1991 1992 1993 1994'

Yatırım Cinsi Adet Adet Adet Adet Adet Adet

İdare binası ve genel 
Parazitoloji labaratuvarı 
inşaatı 10 2 2 2 2 2
Bakteriyoloji-Viroloji 
Labaratuvarı 5 1 1 1 1 1
Labaratuvar araç ve 
gereçleri + + + + + +



rarlıların çeşidine ve uygulanan savaş yöntem
lerine göre uzmanlık dalları oluşmuştur.

Ormanın ekolojik bir sistem oluşturması, devamlılık 
ve hayat beraberliğine sahip bulunması bakımından orman 
zararlılarıyla savaş, tarımsal savaşa oranla daha 
kompleks olup, dikkat, bilgi ve feragat isteyen bir 
çalışmadır.

Bütün bu özellikler dikkate alındığında Bölge 
Müdürlüklerinin personel kuruluşunda:

1 Mücadele Heyet Başkanı
2 Entomoloji uzmanı veya teknik eleman
1 Fitopatoloji uzmanı veya teknik eleman
1 Biyolojik savaş uzmanı veya teknik eleman
2 Teknik savaş uzmanı ve biyolog
1 Teknisyen veya
1 Laborant ve yeterince idari personel bulunmasının 

zorunlu olacağı anlaşılmaktadır.
Belirlenen esaslara göre altıncı plan döneminde 

Orman Zararlıları ve hastalıklarıyla Savaş kuruluşlarına 
ait hedeflenen personel ve istihdam şekli Tablo 46 ve 
47'de gösterilmiştir.

Thblo : 46-Orrran 2örarlıları ve Hastalıklarıyla 
Mücadele Örgütlerinin Toplam Personel 
ve İstihcfemı

İstihdam Şekli Orman Yüksek Müh. Laborant TOPLAM
Mücadele Hey.Baş. 24
Entomaloji Uzmanı 48
Fitopatoloji 24
Biyolojik Mücadele Uzmanı 24 
Teknik Mücadele Uzmanı 48
Laboratuvar Görevlisi 24

TOPLAM 168 + 24 192

Tahlo : '47- Biyolojik Mücadele Enstitüsü Personel 
ve İstihdam Durumu

Personelin cinsi 1990 1991 1992 1993 1994

Orman Yüksek Mühendisi 13 
Laborant



6.1.2.4- ALINACAK TEDBİRLER
Zhrarlı böcek ve hastalıklar için 6. Beş Yıllık 

Plan döneminde alınacak tedbirler aşağıda gösterilmiştir.
1-Böcek afetlerinin artmasını kolaylaştıran Monokül- 

tür'den kaçınılacaktır.
2- Ağaç türlerinin yetişme muhiti istekleri dışına 

çıkarılriHnHsı için tedbirler alınacaktır.
3- Kesilen iğne yapraklı ağaçların, rüzgar devriği 

ve kar kırıklarının,yol yapımında yol inşaat makinaları- 
nın devirdiği ağaçların kabuklarının aynı gün soyulması 
sağlatılacaktır.

4- Yakacak odunların, özellikle yazları kurak 
yörelerde süratle orman dışına çıkarılmasına önem 
verilecektir.

5- Biyolojik Savaş Enstitüsü kurulması için gerekli 
girişimlerde bulunalacaktır.

6- Biyolojik dengenin bozulması halinde kimyasal 
savaş uygulanacaktır.

7- Çeşitli amaçlarla ormanlardan toplanan tohum, 
meyve ve kozalaklarda zararlıların olmamasına dikkat 
edilecektir.

8- Zararlıların yeni alanlara bulaşmasını önlemek 
amacıyla tohum, fidan ve diğer orman emvalinin naklinde 
gerekli karantina Önlemlerinin alınması temin edilecektir.

9- Orman zararlalarıyla Mücadele Heyetlerinin 
sayısı arttırılarak teknik personel, araç ve gereçle 
takviye edilecek uygulayıcı elemanlar yetiştirilmesine 
çalışılacaktır.

10- Araştırma kurumlarmca (Üniversite ve Araştırma 
Enstitüleri) sonuçlandırılmış konu ile ilgili araştırmalar 
O.G.M. Talimatı şeklinde uygulayıcı birimlere emirlene- 
cektir.

6.1.2.5—SAĞLANACAK YARARLAR:
6.Beş yıllık plan döneminde böcek ve hastalıklarla 

yapılacak mücadele ile sağlanacak yararlar ana hatlarıy- 
la aşağıda verilmiştir.

1- Zararlı böcek ve hastalıklarla savaş için her



Orman Bölge Müdürlüğünde Mücadele Heyetlerinin kurulması 
ile bunların teknik eleman ve araçla takviyesi, ormanla
rın daha sık kontrol edilmesine ve zararlılar ile yapılan 
savaşın daha iyi organize edilebilmesine yardım edecektir. 
Böylece yıllık artım kayıplarının daha aşağı indirilmesi 
sağlanacaktır.

2- Zararlılarla yapılacak biyolojik savaş, hem 
kimyasal ilaçların insan ve hayvan sağlığına olan yan ve 
art etkilerini ortadan kaldıracak hem de ilaç hammaddesi 
için her yıl dış ülkelere ödenen döviz yurt içinde 
kalacaktır.Ayrıca, geçmiş yıllarda bozulan ormanın doğal 
dengesi tekrar kurulacaktır.

6.1.3- İNSANLARIN USULSÜZ MÜDAHALELERİ:
Türkiye'de insanlar tarafından ormanda yapılan 

ulussüz müdahalelerin en önemlileri arasında ormanda 
hayvan otlatma,yeni tarlalar ve otlak alanları elde etmek 
için ormanı kısmen veya tamamen açmak, ormanın çeşitli 
ürünlerini yasa dışı yollardan kaçak olarak sağlamak 
v.b. bulunmaktadır.

6.1.3.1.MEVCUT DURUM- SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI:
Milli servetlerimizin başında gelen ormanların 

kollektif ve ekonomik faydaları gözönünde bulundurularak, 
her türlü usulsüz müdahalelerin korunması ve dolayısıyla 
yurdumuzun orman ürünlerine karşı olan ihtiyacının karşı
lanmasında devamlılığı sağlamak için, Orman Genel 
Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi 
Başkanlığına bağlı olarak Koruma Şube Müdürlüğü görevlen
dirilmiştir . Bu müdürlük taşrada aşağıdaki birimler 
vasıtasıyla görevini sürdürmektedir.

a) Orman Bölge Müdürlüklerinde Koruma Şube Müdür
lükleri

b) Orman İşletme Müdürlüleri
c) İşletme Şeflikleri

d) Toplu Koruma Ekipleri
Türkiye ormanlarında toplam 8000 orman muhafaza 

memuru görevlendirilmiş olup, bunların yaklaşık 6000 
adedi koruma hizmetlerinda, geriye kalan 2000 adedi ise 
üretim ve diğer işlerde görev yapmaktadır.



Ormanlarımızın usulsüz müdahalelerden korunması, 
evvelce ortalama 500 ila 2000 hektar ormanlık sahayı 
kaplayacak şekilde bölümler tesis etmek ve bu bölümlerde 
1 veya 2 orman muhafaza memuru görevlendirilmek suretiyle 
sürdürülmekte idi.Ancak bu sistemin günün şartlarına 
uymaması nedeniyle 1982 yılı sonlarından itibaren 24 
Orman Bölge Müdürlüğünde toplu koruma sistemine geçilmiş
tir.

Toplu koruma sisteminde, mıntıka ormanlarının 
usulsüz müdahalelere karşı özellikleri dikkate alınarak 
bölümler birleştirilmek suretiyle tüm yurtta 1604 adet 
toplu koruma merkezi ihdas edilmiş ve bu merkezlerde 
asgari 3, azami 7 olmak üzere 6000 orman muhafaza memuru 
görevlendirilmiştir.

1982-1987 yılları arasında Türkiye ormanlarında 
işlenen çeşitli suçlar ve zarar miktarları Tablo 48'de 
verilmiştir.

Ormanları usulsüz müdahelelerden koruma çalışmala
rının ana sorunları şunlardır.

1) 6831 sayılı yasada orman suçlarına uygulanan 
ceza miktarlarının az olması,

2) Toplu koruma ekiplerinin araç, telsiz ve eleman 
bakımından eksikliklerinin bulunması,

3) Ormanların kadastrosunun tarrBmlannHması,
4) Orman içi ve civarı köyler halkının ekonomik 

olarak kalkınmış olmaması,
5) Mahallinde kalkındırılmaları mümkün olmayan 

köyler halkının başka yerlerde iskana tabi tutulamaması,
6) Keçinin kaldırılarak yerine ahır hayvancılığının 

yerleştirilmemesi,
7) Odunun yakıt olarak büyük miktarlarda kullanıl

masının önlenememiş olması,
Ormanları usulsüz müdahelelerden koruma çalışmaları 

için yatırım programı ile verilen ödenekler yetersizdir. 
Bu durum, ileride yapılacak çalışmalar için büyük 
yatırımları gerektirecektir.

6.1.3.2- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA
Gelişmiş ülkelerde orman kadastrosunun tamamlanmış
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olması ve halk-orman ilişkilerinin istenen düzeye erişmiş 
bulunması bu memleketlerde ormanlara olan usulsüz 
müdahelelerı (açma, yerleşme, otlatma, nakil vb. )tamamen 
ortadan kaldırmıştır- Hatta bazı Orta Doğu Ülkelerinde, 
örneğin Ürdün'de cezai müeyyidelerin ağır olması buralar
da da ormana olan usulsüz müdahaleleri çok önemli oranda 
azaltmıştır.

Sosyalist ülkelerde ise Devlet malı olan ormanlarda 
usulsüz müdahale söz konusu değildir.

6.1.3.3-ALTINCI PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ:
Koruma hizmetlerinin günün koşullarına paralel 

olarak daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için uygu
lanan toplu koruma sistemine devam edilerek orman 
muhafaza memurlarının toplu çalıştırılmaları sağlanacak
tır.

Orman muhafaza memurlarının teknik ve genel 
bilgilerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir.

Orman muhafaza memuru açığı kapatılacaktır.
Ormanlarımıza büyük zararı dokunan kıl keçısınınn 

kaldırılması için çalışmalara devam edilecektir.

6.1.3.3.1-Yatırım Hedefleri
Ormanların çeşitli usulsüz mücfehalelerden korumak 

için alınması gerekli motorlu taşıt aracı, yapılması 
gerekli toplu koruma ekip binası ve satın alınacak telsiz 
ekip binası ve satın alınacak telsiz için gerekli yatırım 
hedefleri Thblo 49'da verilmiştir.

6.1.3.3.2- Personel ve İstihdam Hedefleri:
Her toplu koruma merkezinde asgari 3 azami 7 orman 

muhafaza memuru çalıştırılması gerekmektedir.
Aşağıda şimdiki durum ve olması lazım gelen orman 

muhafaza memuru miktarı verilmiştir.
Personel Cinsi Mevcut istihdam Plan Döneminde İs.Öngö.
Orman Muhafaza 8000 13600
Memuru
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TABLO: 48 “Ormani arda İşlenen çeşitli suçlar ve zarar miktarları

YILI
Yer1 eşme Açma K e s m e T a  ş  ı  m a Zarar Toplamı

Suç 
Ade d i De ka r Suç 

Ade dı
De ka r M3 Ke n ta 1 Suç 

Ade dı M 3 Ke n ta 1 Suç 
Ade dı M 3 Ke n ta 1 M3 Ke nta 1

1982 3065 13880 9416 42 361 24833 147398 20934 51 888 22 761 9 1 0220 72 01 59377 83922 434394

ı 983 1 309 10122 7168 4Ü1_41 19851 100450 1 6749 36253 2 3792 4 11605 572 7 71 764 61831 410138

1984 3157 5739 7957 30455 9694 109411 152 08 29937 153599 13804 5033 71816 44664 334826

1985 2609 4806 8431 2 6702 82 72 93431 17153 322 48 194223 12820 3109 63417 4 3629 351071

1986 2601 5948 7737 22 829 12638 105797 14997 33474 148414 11307 64 73 45880 52585 300091

1987 2 748 9900 8326 34029 9677 64065 15130 42911 122671 10452 4364 40854 56952 22 7590

NOT : Ornan Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı kayıtlarındın alınmıştır.

TABLO : 49- Orman Koruna Yatırımları

YATIRIM Yatırım YATIRIMIN YILLARA DAĞILIŞI

CİNSİ Miktarı 1990 1991 1992 1993 1994

Adet Adet Adet Adet Adet

Ibplu Koruna 
H<ip Binası

150(600) 30(120) 30(120) 30(120) 30(120) 30(120)

Motorlu Taşıt 
Aracı 1530 306 306 306 306 306

Tfelsız 1543 311 308 308 308 308

^ NOT : Afet bölümündeki ilk rakam bina sayısını, parantez içindeki rakam ise lojman adedini göstermektedir,
on



Türkiye ormanlarını insanların usulsüz müdahalele
rinden korumak için alınması öngörülen ilke ve tedbirle
rin önemlileri aşağıda verilmiştir.

(1) Orman hudutlarının kesin olarak belirlenmesi 
için Kadastro işlemlerinin tamamlanması gerekir.

(2) Eblen 1604 adet toplu korura merkezinde 6000 
orman muhafaza memuru korura hizmetlerinde çalışmakta 
olup, her toplu korura merkezinde 5 orman muhafaza memuru 
düşünülmesi halinde 8020 orman muhafaza memuru bulunması 
gerekmektedir. Ayrıca şehir merkezlerinde bulunan atölye 
ve yol güzergahlarının kontrolü de göz önünde bulunduru-( 
lursa bu adedin 8400'e çıkması zorunludur. Diğer taraftan 
üretim ve depolara işlerinde ise 5200 orman muhafaza 
memurunun görev yapması gerekmektedir.

Toplam olarak koruma, üretim ve depolara işlerinin 
13600 adet orman muhafaza memuru ile yürütülmesi gerekir
ken, halen ve görevlerde 8000 adet orman muhafaza memuru 
bulunmaktadır. Bu durura göre 5600 adet orman muhafaza 
memuruna ihtiyaç vardır.

Orman muhafaza memuru açığının kapatılabilmesi için 
yılda 1120 adet orman muhafaza memuru adayı Eğitim 
merkezlerinde yetiştirilmelidir.

(3) Toplu korura merkezlerinde orman muhafaza 
memurlarının aileleriyle birlikte ikametlerini sağlamak 
amacıyla proğram imkanlarının elverdiğince söz konusu 
merkezlerde toplu koruma ekip binaları yaptırılmaya 
çalışılmış ancak, kazı toplu koruma merkezlerinde yeteri 
kadar bina yaptırılamadığı gibi kazılarında ise idaremize 
ait hiç bina bulunmamaktadır. Halen 1150 adet toplu koru
ma ekip binasının yaptırılması gerekmektedir.

(4) Toplu koruma ekiplerinin motorize hale getiri
lebilmesi için bütçe imkanları dahilinde vasıta ve el 
telsizi ile donatılması cihetine gidilmesi zorunludur.

(5) Görev esnasında öldürülen ve yaralanan orman 
muhafaza amir ve memurlarının nakdi tazminat tayin bedeli 
ve fiili hizmet zammından yararlanmaları ile .ilgili 
kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

(6) Orman İçi ve civarı köylülerin kalkındırılması,



mahallinde kalkındırılmaları mümkün olmayan köy halkının 
başka yerlere iskana tabi tutulması sağlanmalıdır.

(7) Kıl keçisinin kaldırılarak yerine ahır hayvan
cılığının yerleştirilmesi temin edilmelidir.

6.1.3.5- SAĞLANACAK YARARLAR

Bugüne kadar personel, araç, bina ve telsiz yeter
sizliğinden ormanlar istenen düzeyde kontrol edilememiş
tir. Yatırımların gerçekleşmesi halinde ormana olacak 
usulsüz müdahaleler önemli miktarda azalacaktır.

6.1.4. ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR:
Ormanın gelişmesi ve insanoğlunun arzuladığı 

çeşitli yararların sürekli olarak sağlanması, abiyotık 
etkenlerin iki temel unsuru olan iklim ve toprak faktör
lerinin düzenli bir uyum içinde bulunmasına bağlıdır.Bu 
iki ana faktörün ormana olan etkisi anormal bir durum 
alırsa, ormanda Önemli zararlar meydana gelir. Bu faktör
lerin anormal durumları ormanda genellikle ender olarak 
hasıl olur.Fükat gelişimleri için uzun bir süreye 
gereksinim gösteren orman ağaçlarının bu zaman süreci 
içinde tehlikeli abiyotik olaylarla karşılaşma olasılık
ları oldukça fazladır.

Çeşitli iklim faktörlerinin, örneğin rüzgar, 
fırtına, kar, don, yükâek sıcaklık, dolu, buz, yıldırım, 
ışık ve yağmurun anormal durumları, ormanda tohumdan 
kesim yaşına kadar ağaçların çeşitli dönemlerinde değişik 
zararlara neden olur.Fükat ormanda zarar yapan atmosferik 
kuvvetlerle savaşmak bugünkü koşullarda imkansız olduğun
dan, bunlara karşı ancak koruyucu önlemler alınabilir. 
Bunların başlıca lan, ornanı bu zararları önleyecek 
şekilde kurmak, yetiştirmek ve kesmektir. Fükat koruyucu 
Önlemlerin, gerektiği yer ve zamanda alınamaması orrranda 
büyük zararlara neden olmaktadır.

Bitkiler, toprakla olan ilişkileri süresince bazı 
toprak faktörlerinden dolayı çeşitli zararlarla karşıla
şırlar. Bu faktörler arasında su fazlalığı (su erazyonu, 
toprak kayması, bataklıklar), su noksanlığı (kuraklık) , 
besin maddesi noksanlığı ve fazlalığı ile uçucu kumlar 

(Kumullar) mevcuttur.Bu zararlar bitkilerin büyüme ve 
tehlikelere karşı dayanma gücünü azalttığından bunlara 
karşı koruyucu önlemler almak ve gerekirse toprak 
faktörlerinin bu anormal zararlarıyla savaşmak gerekir.
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6.1.4.1.MEVCUT DURUM- SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI:

İklim faktörlerinden rüzgar, fırtına, kar, don, 

yüksek sıcaklık, dolu, buz, yıldırım, ışık ve yağmur'un 

anorrTBİ durumlarına Türkiye ormanlarında bazı yörelerde 

seyrek, bazı mıntıkalarda ise sıkça raslanılmaktadır.Bu 

faktörlerin etkilerine ait bazı örnekler aşağıda veril

miştir .

(1) Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Kıbrısçık Orman 

İşletme Müdürlüğü mıntıkasında 1981 yılı nart ayı 

sonlarında, karın erimesi ve toprağı gevşe tiresinden sonra 

meydana gelen şiddetli fırtına, çeşitli bölgelerde toplam 

420 hektar orman alanının devrilmesine neden olmuştur. Bu 

alanlarda 1981 ve 1982 yıllarında yapılan istihsal 
sonucu, çam ve göknar karışımı toplam 163455 metreküp 

tomıruk, iraden direği ve tel direği istihsal edilmiştir.

2) Karın fazla yağdığı bir çok orman yörelerinde 

her yıl geniş çapta kar kırmalarına Taşlanmaktadır.Kar 

kırmaları tazen alan kırma sışe kİ inde olmaktadır.

(3) Çatlatan dondan özellikle bazı yapraklı ağaç 

türleri, örneğin rreşe, karaağaç, dişbudak, akçaağaç 

önemli zarar görürler.Fidanlıklarımızda ise çıplak don 

zararlarına sık sık Taşlanmaktadır.

(4) Güneş ışınlarının fazla ısıtması sonucu, 

özellikle toprak yüzeyinin ısınması, güneye takan 

yörelerde ve güney bölgelerimizdeki fidanlık ve yeni 

ağaçlandırma alanlarında yüksek sıcaklık zararlarının 

meydana gelmesine neden olur.

Toprak faktörlerinin yaptığı zararlar hakkında tazı 

örnekler şunlardır:

(1) Suyun fazla olması, özellikle eğimli alanlarda 

toprağın taşınmasına neden olur.Su erozyonu, genellikle 

doğal vejetasyon örtüsünün zarar görmesi sonucu ortaca 

çıkar.Su erozyonunun en tipik örnekleri, yurdumuz Akdeniz 

kıyılarında görülür.Bu durum, geçmiş dönemlerde ormana 

verilen zararların bir sonucudur.

(2) Topraktaki su noksanlığı, (kuraklık) tohumların 

kısmen veya tamamen çimlenmesine engel olur.Fide, genç 

bitki ve bitki kısımları kurur.Yaşlı ağaçların yaprak ve 

genç sürgünleri de kurur.Su noksanlığı zararlarına



genellikle fidanlık ve ekim alanlarıyla meşoereleri 
kararken raslanır.

(3)Rüzgarın yardımıyla bir yerden diğer bir yere 
taşıran uçucu kumlar, kumulların oluşmasına neden 
olur. Yurdumuzda Adara'nın Karataş dolayındaki Akyatan 
kumulu, Nüravgat 'yakınındaki Sorkun kumulu, İstanbul 
yakınındaki Ağva (Şile) ve Terkos kumulları önemli kıyı 
Kumullarını oluşturur.İç (Kara)kumulları‘na Ulukışla ile 
Konya Ereğlısi arasında fazla miktarda raslanır.

6.1.4.2. DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA

Gerek iklim, gerekse toprak faktörlerinin çeşitli 
etkileri nedeniyle meydana gelen zararlara dünyanın tüm 
ülkelerinde rastlanır. Özellikle fırtına, kar, don, yüksek 
sıcaklık, su erozyonu ve kumullar dünyanın bir çok 
yöresinde büyük zararlara neden olurlar.Örneğin su 
erozyonu birçok ülkede bir numaralı zararlı ilan edilmiş
tir.Kıyı kumularının yalnız Avrupa'da kapladığı alan 5 
milyon hektardan fazladır. İç kumullar Rusya, Efecarıstan 
ve Polonya 'da bulunmaktadır.

6.1. 4. 3-ALTINCI PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ:

Türkiye ormanlarında iklim ve toprak faktörlerinin 
VI. Beş Yıllık Plan döneminde fazla zararlı olmamaları 
için, orman ve çevrenin korunması yönünde öngörülen tüm 
tedbirlerin titizlikle uygulanması şarttır.

6.1.4.3.1- Yatırım Hedefleri:

İklim ve toprak faktörlerinin zararlarına karşı 
alınabilecek -önlemlerle, savaş yöntemlerine ilişkin 
yatırımlar orman ağaçlandırma kontrol ve rrer'a ıslahı 
yatırımları içinde ele alınmaktadır.

6.1.4.3.2-Etersonel ve İstihdam Hedefleri:

Abıyotık zararlıların ormanlarımıza olan etkilerini 
azaltmak ve bu konuda alınabilecek koruyucu önlemlerle 
savaş yöntemlerini uygulayabilecek elemanlar Orman Genel 
Müdürlüğü kadrolarında mevcuttur.Bu konu ile ilgili 
elemanların zaman zaman eğitilmesi ihmal edilmemelidir.

6.1.4.4-AlIEMASI ÖNGÖRÜLEN İLKELER VE POLİTİKALAR:

Ormanda zarar yapan atmosferik kuvvetlerle savaşmak 
bugünkü koşullarda imkansız olduğundan, bunlara karşı



ancak koruyucu önlemler alınabilir.Bunların taşlıcaları, 
ormanı bu zararları önleyecek şekilde kurmak, yetiştirmek 
ve kesmektir.Koruyucu önlemlerin gerektiği yer ve zamanda 
alınmaması ormanda büyük zararlara neden olur.

Toprak faktörlerinin zararları, bitkilerin büyüne 
ve tehlikelere karşı dayanma gücünü azalttığından bunlara 
karşı koruyucu Önlemler almak ve gerekirse toprak 
faktörlerinin bu anormal zararlarıyla savaşmak gerekir

İklim ve toprak faktörlerinin zararlarım karşı 
alınması gereken koruyucu önlemlerle savaş tedbirleri 
ağaçlandırma, Silvikültür, toprak, ekoloji, koruna, 
anenajman ve diğer yayınlarda mevcuttur.

6.1.4.5.SAĞLAN/C AK YARARLAR:

Ormanlarımızda önemli zararlara neden olan iklim ve 
toprak faktörlerine karşı alınabilecek koruyucu önlemler 
ve savaş yöntemleri ormanlarımızın geleceği açısından 
büyük yarar sağlayacaktır.

6.1.5-MUHAFAZA ORMANLARI

Türkiye ormanlarının önemli bir bölümünün muhafaza
ya muhtaç olduğu aşikardır.Bu durumu dikkate alan Kanun 
yapıcısı, bu önemli konuyu 6831 Sayılı Yasanın 23 ve 24. 
maddeleri ile uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

"Arazı kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine 
maruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskun mahallerin 
tavasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınaları
na karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının 
önüne geçen veya memleket müdafaası için muhafazası 
zaruri görülen Devlet ormanları veya maki veya fundalarla 
örtülü yerler daimi olarak, tahrip edilmiş veya yangın 
görmüş Devlet Ormanlarıda istihsal ormanı haline gelince
ye kadar Orman Bakanlığınca muta faza ormanı olarak 
ayrılabilirler," (6831 Sayılı Orman Yasası, tfedde 
23).Yasanın 2 4. maddesinde de "Muhafaza Ormanı olarak 
ayrılması ıcabeden ve mülkiyeti devletten başkasına ait 
bulunan ormanlarla alelumun muhafaza ormanlarının 
tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli 
yerler, İcra Vekilleri Heyeti kararıyle mahafaza ormanı 
olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde 
bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir." denil
mektedir.



6.1.5.1-MEVCUT DURUM,SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI:

Değişik yörelerde 4‘ü geçici ve 42'si daimi olmak 
üzere toplam 46 adet Muhafaza Ormanı mevcuttur.Muhafaza 
ormanlarının 129440 hektarı koru, 63141 hektarı 
baltalık, 197460 hektarı ormansız alan olmak üzere 
toplam alanı 389284 hektardır.

Sözkonusu bu ormanların, 1987 yılı sonuna kadar 
16 283 hektarında ağaçlandırma, 11979 hektarında erozyon 
kontrol çalışması, 854 hektarında imar ıslah çalışması 
yapılmıştır.Ayrıca bu ormanlarda, koruma ve yangınla 
savaş ile orman içi imar faaliyetlerinden yararlanılmak 
üzere 233 km uzunluğunda yol inşa edilmiştir.

6.1.5.2-ALTINDI PLAN DÖNEMİNDE ÖNERİLER J

Ormanların çok yönlü yararları dikkate alınarak bir 
çok ülke, orman alanlarının 1/3 üne yakın bir kısmını 
"Muhafaza Ormanı" olarak ayırmaktadır.Türkiye ormanları
nın da halihazırda % 61'i koruma altına alınmaya muhtaç 
durumcbdır. Bu nedenle yeni plan döneminde muhafaza ormanı 
çalışmalarına önem verilmeli ve 6831 sayılı yasanın 
ilgili maddelerine dayanarak bu çalışmalar hızlandırılma
lıdır.

6.1.5.2.1-Ya tırımlar:

Muhafaza ormanlarının iyileştirilmesi ile ilgili 
yatırımlar Orman Genel Müdürlüğünün orman ağaçlandırma, 
toprak muhafaza, rner'a ıslahı ve bozuk baltalıkların 
iyileştirilmesi vs. faaliyetleri kapsamında ele alınmak
tadır .

6 . 1 . 5 .  3 .  ALİAMASI ÖNGÖRÜLEN İLKE VE TEDBİRLER:
İlke ve tedbirlerin önemlileri aşağıda verilmiştir.

1) Bozuk baltalık muhafaza ormanlarının iyileşti
rilmesi gerekmektedir.

2) Ağaçsız alanlar süratle ağaçlandırılma lıdır.

3) Muhafazaya ayrılma şartlarını kaybeden ormanlar 
muhafaza ormanı rejimi dışına çıkarılmalıdır.

6.1.5.4-SAĞLANACAK YARARLAR:

Yatırımların gerçekleşmesi halinde ileriki yıllarda



aşağıdaki yararlar sağlanacaktır.
1) Arazi kayması ve toprak erozyonu azalacak,
2) Nehir yatakları, göl ve barajların vaktinden

önce dolması engellenmiş olacak,
3) Tahrip edilmiş ve yangın görmüş orman alanları

tekrar verimli ornarı haline dönüştürülecek,
4) Memleket müdafaasına yardımda bulunulmuş 

olunacaktır.
6.2. ÇEVRE KORUMA
Yaşadığımız dünyanın en önde gelen sorunlarından

bırı olan "Çevre sorunları" en derin denizlerin dibi ile
en yüksek dağların tepesi arasında kalan ve derinliği
yaklaşık 20.000 metre olan çevrede ortaya çıkmaktadır. İn
sanoğlunun geleceği ve mutluluğu ise, adı geçen alanlar
dan bilinçli olarak yararlanmaya bağlı bulunmaktadır.Çev
re sorunlarının en büyük kaynağı insanoğludur.insanların 
yaşam alanlarındaki yoğunluğu arttıkça bu sorunlar da 
artmaktadır. Zira, nüfusun hızla artmadığı dönemlerde 
çevre sorunlarından söz edilmiyordu. İhlen de nüfusun az 
olduğu yörelerde çevre sorunlarından önemli bir problem 
olarak bahsedılmemektedır.

Çevre sorunları, dünyanın her yerinde tüm şekille
riyle ve aynı yoğunlukta görülmemektedir. Ancak, türü ve 
yoğunluk derecesi değişik olmakla beraber, dünya üzerinde 
bu sorunların bulunmadığı ülke ve yörenin kalmadığı, 
yaşam koşulları ve endüstrinin gelişmesiyle de çok yakın 
bir gelecekte kalmayacağı anlaşılmaktadır. Her ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına göre, çevre 
sorunlarının bırı veya diğeri ön plana geçmektedir.Hatta, 
aynı tür sorunu meydana getiren kaynak çeşitlen de 
farklı olabilmektedir .Örneğin, gelişmemiş bir ülkede 
toprak erozyonu ve toprağın bitki örtüsünün tahribi 
ağırlık kazanırken, gelişmiş ülkelerde, özellikle 
endüstri bölgelerinde havanın ve suyun kirlenmesi ilk 
sırayı almaktadır. Keza, suların kirliliği, gelişmemiş 
ülkelerde esas olarak kanalizasyon yetersizliğinden 
kaynaklanırken, gelişmiş ülkelerde endüstri artıklarının 
nehir,göl ve denizlere akıtılması şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.

Belki çok geri kalmış ülkelerin istisnasıyla,



sorunlar tüm ülkelerce artık iyi bir şekilde tanınmış ve 
anlaşılmıştır.Buna paralel olarak gerekli önlemler almak 
üzere çabalara girişilmiş ve girişilmektedir.Devlet 
yönetim organları, endüstri kuruluşları ve fertler, 
çevrenin sorunlarını önleyici esaslar hazırlamakta ve 
uygulamaya koymaktadır. Bunların sonucu olarak çevre 
sorunları topluma hemen hemen nuledilmiş bulunmaktadır.

Çevre sorunları, çok yönlü ve coğrafi sınır tanıma
maktadır. Bu nedenle uluslararası, bölgesel, ikili ve 
ulusal kuruluşların hemen hepsi, çevre sorunlarıyla 
meşgul olmaya, çeşitli projeler halinde sorunları 
birlikte araştırmaya ve uygulamaları topluca düzenlemek 
üzere anlaşmalar yapmaya başlamışlardır. Özellikle Avrupa 
Konseyinin 1970 Şubatında düzenlenmiş olduğu"Avrupa 
tabiatı Koruma Konferansı"nda 1979 yılını "Avrupa Thbiatı 
Koruma Yılı" ilan etmesi, Başkan Mixon’un Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresinde 10 Şubat 1970 günü 
yaptığı ve dünya çapında dikkatleri çeken konuşması, 
çevre sorunlarını ön plana çıkarmış ve konu üzerinde 
Önemle ve daha planlı bir biçimde eğilinmesine yol 
açmıştır.Bu konuda en belirgin ilgi ve faaliyet Birleşmiş 
Milletler Örgütü tarafından gösterilmiştir.Bu örgüt, 
oluşturduğu kuruluşlarla, örneğin UNESCO, UNEP- FAO, WHO 
ve WMO- bu büyük konuya yardımcı olmaya çalışmaktadır.Ay
rıca bölgesel kuruluşlar arasında bulunan OECD, ECE, EBC,CE 
NATO,CENTO-RCD-ICSU da bu önemli konuya gerekli katkılar
da bulunmaktadırlar.

Thbii çevrelerin muhafazası ve çevre sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmak üzere; Avrupa Konseyi Birleşmiş 
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ile 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 
hazırlanan ve ülkemiz tarafından da onaylanan üç temel 
sözleşme bulunmaktadır.

1. Avrupa'nın Yatan Hayatı ve Habitatlarını Koruma 
Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) - (Avrupa Konseyi)

2. Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi 
(fercelona Sözleşmesi)- (UNEP)

3. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Şözleş- 
nesi- UNESCO.

Genel Müdürlüğümüz, Bern sözleşmesinin onay aşamasına 
kadarki tüm işlemlerini yapmış ve bu sözleşmenin ülke
mizdeki uygulamasından sorumlu bulunmaktadır



Ayrıca, Baraelona sözleşmesinin özel koruma 
alanları tesisi ve Dünya tabii miras sitleri konularında 
da Genel Müdürlüğümüz aktif katkılarda bulunmaktadır.

Başlangıçta çevre sorunları, insanların içinde 
yaşadığı, doğrudan doğruya ve dolaylı olarak ilişkisinin 
bulunduğu çevreyi oluşturan bava, su ve topraktan biri, 
ikisi yada üçü ile ilişkili idi. İnsan, hayvan ve bitkiler, 
denizler, göller, akarsular hep bu üç elamandan yararlan
mak zorundadır.Ancak zamanla çevre sorunları daha geniş 
anlam kazanmış ve çevreye ait tüm unsurları kapsayacak 
bir boyuta erişmiştir. Bunun sonucu olarak adı geçen üç 
elemana ilaveten, tarihi, estetik, psikolojik ve canlı 
doğal kaynakların korunması gibi hususları da birlikte 
içeren geniş bir konu haline gelmiştir.

Çtevre sorunlarının büyük boyutlara ulaşması onun 
korunmasına, yanı "Çevre Koruma" ya olan ilgiyi berabe
rinde getirmiştir.Zira bugünün dünyasında insanoğlu çevre 
sorunlarına meydan vermemek için belki de elinden geleni 
yapmakta, diğer taraftan efe, çeşitli düşüncelerle 
yarattığı sorunları giderici önlemler aramaya çalışmakta
dır.

İnsan-orman ilişkilerinin söz konusu olduğu 
alanlarda , insanlar ormanlara çeşitli etkilerde buluna
rak çevre sorunlarına neden olmaktadır. Genel anlamda 
çevre sorunları ile ilgili konular Başbakanlık Çevre 
Ctenel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Fükat biyotık 
(canlı) faktörler tarafından yapılan zararlardan, örneğin; 
yangın, aşırı otlatma, böcek-hastalık-bitki zararları, 
açmalar, kaçak kesimler, usulsüz avlanma; abiyotık 
(cansiz) etkenlerin yaptığı zararlardan efe iklim faktör
lerinin (örneğin; rüzgar, fırtına, kar, don, yüksek 
sıcaklık, dolu, yıldırım, yağmur) zararları ve toprak 
faktörlerinin (örneğin; su erozyonu, toprak erozyonu, 
bataklıklar, akut ve kronik su noksanlığı, Uçucu kumlar, 
kumullar) zararları gibi doğal çevre sorunları olarak 
mütalaa edilen faktörlerle; muhafaza ormanı, Milli park, 
tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, av koruma ve üretme 
sahaları gibi sağlıklı çevrelerin korunması yoluyla çevre 
sorunlarına katkı sağlayan koruma alanı uygulamaları 
direkt olarak Orman Gfenel Müdürlüğünün çalışma alanına 
girmektedir.Bunun sonucu olarak VI.Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında



"Orman Koruma" yanında, genellikle ormancılığı ilgilendi
ren "Çevre Koruma" konusuna da ağırlık verilmesi gerekli 
olmuştur.

9.8.1983 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı "Çevre 
Kanunu"nun 2. maddesinde "Çevre Koruması" şöyle tanımlan
maktadır. "Çevre Koruması" terimi; ekolojik dengenin 
korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların 
önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmaların bütününü ifade eder.

6.2 .1 .  ÇEVRE SORUNU YARATAN KAYNAKLAR

Çevre sorunlarından yangın, böcek ve hastalıklar, 
insanların usulsüz müdahaleleri, muhafaza ormanları ve 
abiyotik (cansız) zararlılar bundan önceki" 6.1. Orman 
Koruma" kısımda ele alındığı için bu ormanlarımızla 
ilişkisi tulunan ve ormanlarımızda çevre kirlenmesine 
neden olup sorun teşkil eden diğer kaynaklar üzerinde 
durulacaktır.

Çevre sorunu yaratan kaynaklar, doğal bitki örtüsünü 
bozan, doğanın kirlenmesine veya doğal yapının değişmesi
ne neden olan kaynaklardır. Bunların önemlileri arasında, 
örneğin sanayi kuruluşları, yüzeysel üretim yapan 
kurulu=lar, kimyasal kirletenler ve diğer çeşitli etki
lerle rekreasyon alanlarının ve doğal bitki örtüsünün 
tahribi mevcuttur. Adı geçen bu kaynaklar gerek orman 
ekosistemini, gerekse bu ekosistem içinde yaşayan canlı 
çevrenin sağlığını büyük orancb etkilemiş ve etkilemeye 
de devam etmektedir.

6.2 .1 .1  MEVCUT DURUM- SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI:

Ormanlarımızın içinde veya yakınında bulunan ve 
çevre sorunu yaratan yukarıda adı geçen kaynakların 
durumu, sorunları ve ülke olanakları aşağıda Özetlenmiş
tir.

6.2 .1 .1 .1 .  Asit Yağmurları:

Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan dumanlar 
içinde bulunan kükürdioksit gazı (SC^^sis, bulut,yağmur 
ve çiğdeki su damlacıklarında çözülerek sülfirik asite 
dönüşür.Bunun bir kısmı atmosferdeki diğer kirletici 
maddeler ve yerdeki toprak parçacıkları tarafından 
tamponlanarak etkisiz duruma getirilir.Bir kısmı da asit 
reaksiyonlu çözelti olarak yeryüzüne ulaşır. Bu nedenle 
"Asit yağmurlarmcfen" söz edilumektedir. Bu yolla yeryüzüne



ulaşan asit yağışlar önemli miktarlarda kükürdü de 
birlikte getirmiş olur. Ve jetasyonla kaplı alanlarda 
intersepsiyon yoluyla asit yağışların büyük bir kısmı 
vejetasyonunun toprak üstü kısımları tarafından tutulmak
tadır. SC^ neşreden sanayi kuruluşlarının bulunduğu tüm 
yörelerde meycfena gelen asit yağışlar, çeşitli tarım ve 
orman bitkilerinde kronik akut zararlar meydana getirir
ler.

6.2.1.1.2. Sanayi Kuruluşları:

F&len Türkiye ormanları içinde, kenarında ve 
yakınında bulunan irili ufaklı birçok çeşitli sanayi 
kuruluşları mevcuttur. Bunlardan bazıları hakkmdaki 
bilgiler özet olarak aşağıda verilmiştir.

(1) Artvin-Göktaş ( Eski:Murgul) Bakır İşletmesi

1951 yılında işletmeye açılan fabrikanın üretim 
kapasitesi bugün için eskisinden çok üstündür.Ancak 1961 
yılına kadar hiç bir işlem görmeden SO gazı havaya 
verilmiştir. Ekim-1961'de asit sülfırik üretimine başlan
masıdır ölçüde SO gazının olumsuz etkisini azaltmıştır. 
Zira Rezervuar'dan çıkan ve % 1 , 5 - 2  oranında S02 gazı 
ihtiva eden dumanlar havaya bırakılmakta, yalnız )<önver- 
ter'den çıkan ve % 6 SO2 ihtiva eden gazlar asit üretimi 
için özel işleme tabi tutulmaktadır. Fakat bakım ve onarım 
nedeniyle asit üretimine sık sık ara verilerek gazların 
serbest bırakıldığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda çevre 
halkına ödenen tazminatlar bu durumu teyit etmektedir.

Asit sülfirik fabrikasının yapılması, belki bir 
ölçüde hava kirliliğini azaltmıştır.Fakat Murgul çayını 
kirletmiş ve ayrıca bölgede bitki örtüsünün yok olmasın
dan kaynaklanan erozyon ile çevredeki toprak büyük ölçüde 

taşınmış, toprağın taşınmadığı yerlerde ise SO2 gazının 
etkisi ile oluşan yüksek asitlilik toprağı çoraklaştır- 
mıştır.

Göktaş bakır fabrikasından çıkan dumanlar bir 
taraftan çevre ormanlarına zarar vermekte, diğer taraftan 
da köylülerin meyve, sebze ve tahıl yetıştırememesine 
neden olmaktadır. Bu yörede gazdan en çok zarar gören 
Ffetek köyünde 5 yıl içinde 3994 armut, 2434 kiraz, 1489 
erik, 6 73 elma ve 434 ceviz ağacı kurumuştur. Fabrikanın 
çalışmaya başladığı 1951 yılından 1968 yılı sonuna kadar 
çevre halkına fabrika idaresi tarafından ödenen tazminat



tutarı 31 557 420 Tl.dır. Gaza karşı en duyarlı olan 
ceviz esas alınarak yapılan incelemelere göre, gazın 
etkisi kuzeyde 6-7, güneyde 10 Km'ye ulaşmıştır.Bu yörede 
ana rüzgar yönü kuzeydir. GÖktaş bakır fabrikasından 
çıkan gazların 9125 hektarlık bir alancte vejetasyonu 
etkilediği saptanmıştır.Ihmaman çıplaklaşan orman alanı 
3000 hektarı geçmektedir. Cüz tarafından zarar gören 
ağaçlarda, özellikle kabuk böcekleri ve mantarlar Önemli 
zarar yapmakta ve bu ağaçlar üzerinde üreyen böcekler 
çevre ormanlarına saldırmaktadır.Kabuk böceklerinden IPs 
sexdentatus ile 1962-1965 yıllarıncfe yapılan savaşta 34 
500 m3 dikili ağaç kesilmiştir.

(2) Samsun Bakır ve Azot Sanayi:

Samsun ılının 14 Km doğusunda 1973 yılında kurulmuş 
bulunan Karadeniz Bakır İşletmeleri ile aynı yerde olan 
ve 1969 yılından beri üretim yapan Azot Sanayi Fabrikası
nın yaydığı zehirli gazlar bu çevredeki kavak, karaçam ve 
ekzotık çam türlerinde büyük ölçüde yaprak kuruma la rina 
neden olmuştur. Çevre sağlığınada büyük zararları dokunan 
bu gaz zararları nedeniyle konuya basında geniş yer 
verilmiş ve ilgili kuruluşlar aleyhine çevre sakinlerince 
davalar açılmıştır.

(3) Muğla-Yatağan termik Santralı:

20.11.1982 tarihinde faaliyete başlamış olan Yatağan 
"termik Santralı adeta çanak şeklindeki bir alanın 
ortasında kurulmuştur. Santralden çıkan gazların dışarı 
bırıkılması için 80 m yükseklikte bir baca yapılmıştır, 
termik santralde bir ünitede saatte yakılan kömür 
miktarı 200 ton'dur. Buna göre mevcut 3 ünitede 24 saatte 
toplam 14400 ton kömür yakılmaktadır.Kömür içindeki 
ortalama kükürt miktarı % 4 kabul edilirse, 24 saat
içinde 576 ton kükürdün SO^ gazı olarak çıktığı anlaşıl
maktadır. Santralın bacasında tutulmayan kükürt oranı 
65/10 000' dir. Buna göre baca f ilitrelerinın çok
muntazam çalışması halinde bile hergün 3, 7 ton kükürdün 
etrafa dağıldığı anlaşılmaktadır.

Yatağan termik Santralinden etrafa yayılan gazlar 
rüzgar etkisiyle daha çok fabrikanın güneyinde bulunan 
ormanlara taşınmaktadır. 1984 yılı tesbitlerine göre 
(kuruluşundan 2 yıl sonra), 2271 hektar orman alanı 
kurumuş ve bu sebeple 50777 m3 dikili damga yapılmıştır.
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6.2.1.1. 3-Yüzeysel Üretim Yapan Kuruluşlar

Ormanlarımızın içinde veya civarında yüzeysel 
üretim yapan karuluşlar arasında, örneğin maden, kömür, 
kireç ve taş ocakları, yol ve kanal inşaatları ve reçine 
istihsali mevcuttur.Bu kurulşlar istihsal veya inşaat 
esnasında gerekli önlemlere uymadıkları taktirde, 
ormanlarımızda önemli zararlara neden olurlar.Bu kuruluş
lara ait bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

(1)Bnet yöresindeki kolorranıt cevherinin üretimi ve 
taşınması ile ormanlık alanlara yayılan cevher tozlarının 
bünyesinde buluran yüksek orandaki bor tuzları nedeniyle 
geniş alanlarda neşe ve karaçamların yapraklarının 
kızararak ölümlerine neden olduğu yapılan araştırmalarla 
ortaya konmuştur.

(2)Dünyada monopol olarak Türkiye'de Köyceğiz 
yöresinde yayılmış bulunan sığla ormanlarının bulunduğu 
yerlerde DSİ tarafından açlan dırenaj hendekleri taban 
suyunun düşmesine ve bu nedenle de yüksek taban suyu 
isteyen sığla ağaçlarının kurumasına neden olmuştur.

(3) Türkiye'de ormanlık alanlarda maden ve taş 
ocağı işlenen henen' tüm yörelerde toprak aşırı derecede 
zarara uğratılmıştır. Bu yörelerde çevre düzenlenmesi ve 
ağaçlandırma faaliyetlerıde yapıldığından buraları her 
yönü ile tahrip edilmiş bir manzara göstermektedir.

6.2.1.1. 4-Kimya sal Kirletenler

Özellikle zararlı böcek ve hastalıklarla savaş için 
kullanılan pestisitler çevrenin büyük ölçüde kirlenmesine 
yol açmaktadır.Bu tip kirliliğe büyük miktarda kimyasal 
ilaçların kullanıldığı tarım alanlarında ve bu yörelerde
ki ırmak, göl ve denizlerde rastlanmaktadır.Ormanlarımız
da geniş çaplı kimyasal savaşın uygulanması, orman 
yörelerinin kimyasal artıklar bakımıncbn temiz kalmasına 
neden olmuştur.

6.2.1.1.5- Toz Ararları (Fiziksel Kirleticiler)

Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan atıklar 
içinde, özellikle çimento fabrikalarında toz oranı çok 
yüksektir.Çok küçük parçacıklardan oluşan tozlar, 
rüzgarlarla uzak mesafelere yayılarak çökerler. Bu 
çökelme, orman alanlarında ve ağaç yaprakları üzerinde en



yoğundur. Belirli süre sonunda yaprakların üzeri
tümüyle toz ta ta kası tarafından kaplanmakta ve bu toz 
çımentolaşarak yağışlarla bile yıka nama makta dır. Çimento 
tozları toprağın üzerinde de suyun toprağa girmesini 
engelleyen bir tabaka oluşturmaktadır.

Yapraklar üzerinde biriken tozlar tazı zararlara 
neden olurlar:

- Bitkinin solunum ve transpırasyonunu engeller,

- Işık alımına mani olarak fotosentezi etkiler ve 
bıorras artımını azaltır.

- Çevrede yaşayan insanlarda kanser, bronşit ve 
ülser hastalıklarına neden olur ve tüberküloz' un da 
yayılmasını sağlar.

Ultre-vıole ışınlarını % 50'ye kacbr azaltarak 
insan vücudunda D vitamini oluşumunu engeller ve raşitizm 
oranını % 100'e kadar artırır .

6.2.1.1.6-ûz 2brarları

Sünayi kuruluşlarının bacalarından çıkarak, tozcfen 
cfeha geniş alanlara yayılan gazların içinde SC^ , CO2 . Klor 
Ozon ve oksitlenmiş hidrokarbonlar ile diğer bıı çok 
zararlı gazlar bulunmaktadır.

2&rarlı gazlar şu etkilere neden olur:

-Bitkilerin yapraklarıncfekı hücre plazması, nukleus 
ve diğer dokuları bozar, klorofil içindeki demirle 
kimyasal bileşim yaparak klorofili boznak suretiyle 
fotosentesi engeller.

-Tütün gibi bazı bitkilerin yapraklarında depo 
edilereK zehir etkisini insanlara kacfer ulaştırır.

- Yaprak kururralarıra neden olur.
-Yaprak ve stoma hücrelerindeki kolla ide 1 dengeyi 

bozarak stomaların işlevini engeller, Transpırasyonu 
artırır ve C02 alimini azaltır. Bu da havanın temizlenme
sinin engellenmesi ve bıomas artımının önlenmesi demektir

- insanlarda ölüme varan zararlar yapar.

-Topraktaki PH dengesini bozarak çok kireçli 
topraklarda dahi asit fazlalığı nedeniyle çoraklaşmaya 
neden olur.



Kullanılmış sular ile kanalizasyon suları, yerleşim 
merkezlerinin yakınındaki dere, nehir, göl ve denizlere 
dökülerek bunların kirlenmesine neden olurlar. Ayrıca 
İcazı sanayi kuruluşlarının toprağa verdiği sular, 
kilometrelerce uzaktaki su kaynaklarını kirletmekte ve 
tüm su düzenini olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, 1 
litre petrolün 1 milyon litre suyu ıçilemez duruma 
getirdiği hesaplanmıştır.

6.2.1.1.8- Atık Katı Nbddeler ve Curuf:

çeşitli kuruluşların faaliyetleri sonucu çevreye 
gelışi-güzel atılan atık katı maddeler ve curuf, hem o 
yöreyi kirletmekte, hem de içlerindeki zararlı maddeler 
yağmur suları ile eriyerek veya yıkararak çevreye 
yayılmaktadır.

6.2.1.1.9- Rekreasyon Faaliyetinin Etkileri :

Orman içi dinlenme yerlerine gelen halkın kullandı
ğı çeşitli deterjanların özellikle içme sularına karışma
sı, çevre kirliliği ve halk sağlığı yönünden önemli 
sorunlar yaratabilir. İstanbul Belgrad ormanındaki Feş'et 
suyu dinlenme tesislerinde, halkın bulaşık sularının 
bentlere geçerek İstanbul kentinin sularına karışması 
buna en çarpıcı bir örnektir.

Ftekreasyon alanlarından yararlanan vatandaşların bu 
yöreleri kullanırken çevre kirliliğine neden olmamak için 
gerekli titizliği göstermeleri gerekir.

6.2 .1.2- ALINABİLECEK ÖNLEMLER:

Çtevre sorunu yaratan kaynaklar hakkında alınabile
cek önlemler çok çeşitli ve çok yönlüdür.Bu önlemler 
genelde yasal, teknik ve ormancılık yönünden olmak üzere 
3 ana grup altında toplanabilir.

6.2.1.2.1- Yasal Önlemler

1956 yılında kabul edilen 6831 sayılı Orman 
Kanununun "111. ormanların muhafazası" bölümünün 14-19, 
"IV.otlak ve ner'a işleri bölümünün 20-22. ve "VI.milli 
parklar" bölümünün 25.maddeleri ile "Bölüm 2. Ceza 
hükümleri" kısmının 91-96. maddeleri ormanlar içinde veya 
yakınında bulunup çevre sorunu yaratan hususlarla 
ilgilidir.



Ayrıca 9.8.1983 tarihinde kabul edilen 2.872 sayılı 
"Çevre Kanunu’nun "Üçüncü Bölüm: Çevre korunmasına
ilişkin önlemler ve yasaklar "(Nüdde 8-16) kısmı kurula
cak tüm tesislerin uymaya zorunlu oldukları genel 
esasları ve tehlikeli hallerde faaliyetlerin durdurulması 
hükümlerini kapsarraktadır. Aynı konunun "Beşinci Bölüm 
:Gezaı Hükümler"kısmının 20-23. maddelerıde Kanunun 8-16. 
maddelerine uymayanlar hakkındakı cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir.

6.2.1.2 .2.Tfeknik Önlemler

Çbvre sorunu yaratan ve "6.2.1.1 Mevcut durum, 
sorunlar ve ülke olanakları "kısmında adı geçen kaynaklar 
hakkında alınabilecek teknik önlemler özetle aşağıda 
verilmiştir.

(1) Ormanlar için tehlike yaratan kurum ve fabrika
ları ormanın yakınında veya yaz zararlarının etkisini 
artıran yerlerde (vadiler) kurmama lıdır . Atık gazların 
meydana gelmesini Önlemeli veya bunları değerlendirmeli
dir. Gaz neşreden kuruluşlar bacalarını yüksek "yapmalıdır.

(2) Yüzeysel üretim yapan kuruluşların çalışma 
alanları smırlanmalı, çıkan atıkların döküleceği yerler 
tesbıt edilmeli, gırış-çıkış yolları saptanmalı ve 
işçilerin barınak olarak yararlanacakları yerler tesbıt 
edilmelidir .Yol ve kanal inşaatlarında kesilmeyecek 
ağaçların kök ve gövdelerinin yaralanmamasına önem 
verilmelidir.

(3) Zararlı böcek ve hastalıklarla savaşta kullanı
lan pestisıtlerin yeteri düzeyde kullanılması için en 
uygun araçların seçilmesine dikkat edilmeli, pestısıtle- 
rin depolama yerleri iyi seçilmeli, pestisit ambalajları
nın öteye beriye atılmamasına önem verilmeli, pestısıtlerı 
kullanan kişiler için emniyet tedbirlerine rıaye^ 
edilme Lı, ilaçlı alanlara hayvanların sokulma süresine 
(bekleme süresi) önem verilmelidir.

.Şunu da belirtmek gerekırki, ormanlık alanlarda 
kimyasal savaş diğer savaş yöntemleriyle başarı sağlana
cağı koşullarda başvurulacak bir yöntem olmalıdır.Çevre
nin bu tip kirleticiler ile kirlenmesini önlemek için 
böcek ve hastalık zararlarını en az düzeyde tutabilecek 
önlemlerin alınması ve biyolojik savaşın uygulanabilmesi 
amacıyla gereken araştırmaları yapacak "Biyolojik Savaş



Ehstitüsü'nün kurularak uygulayıcı birimlerin güçlendiri- 
rılmesi zorunlu bulunmaktadır.

(4) Rekreasyon alanlarının ıyı bir şekilde planlanması 
ve kullanıma açılması gerekir.Bu alanların kullanımı 
esnasında ve kullanımdan sonra tüm kontrol önlemlerinin 
uygulanması, gerekli afiş ve uyarı levhalarının bulundu- 
rılması, mümkün olduğu oranda vatandaşların bu alanlar 
dışına çıkmasına müsaade edilmemesi gerekir.

(5) Doğal bitki örtüsünün tahribine neden olan ve 
insanoğlu tarafından meydana getirilen etkenlerin 
meydana gelmemesi için, Türkiye'de orman kadastro 
çalışmalarının tamamlanması ve böyleoe ormancının kendi 
kullanım ve koruma alanını bilmesi ve bu alanları sürekli 
kontrol altında bulundurması zorunludur.

6.2.1.2.3.Qrnancılık Önlemleri:

Bu önlemleri çevre sorunu yaratan öğelere göre 
aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

1) Çteşitli sanayi kuruluşlarının çıkardıkları 
gazlara karşı bu yörelerde gaza dayanıklı ağaç türlerin
den saf yahut karışık nreşçereler kurmalı, uygun gençleş
tirme yöntemleri seçilmeli, meşçere kurma ve bakım 
önlemlerinde sılvıkültürel kurallara uyulmalı ve gaz 
zararları sonucu meydana gelen boşluklar derhal ağaçlan- 
dırılmayıp buralarda gaza dayanıklı otların yetişerek 
toprağın taşınmasına engel olmasına çalışılmalıdır.

(2) Yüzeysel üretim yapan kuruluşların bu yöreler
deki faaliyetleri sona erince boş alanların düzenlenmesi 
ve ağaçlandırılması yapılmalı ve bunun, işi alana yaptı
rılması sağlanmalıdır.

(3) Zürarlı böcek ve hastalıklar nedeniyle ormanda 
boş kalan alanlar derhal ağaçlandırılmalıdır.

(4) Rekreasyon alanlarında öngörülen ormancılık 
faaliyetleri tüm titizlikle uygulanmalıdır.

(5) Doğal bitki Örtüsünün tahrip edildiği alanlar
ağaçlandırılmalıdır.

(6) Sağlıklı çevrelerin muhafazasına yönelik koruma 
alanlarının sayısı ve fonksiyonları arttırılmalı, bu 
çevçeve içinde ilgili yatırım projelerinde öngörülen 
ödeneklerin mümkün mertebe kısılmaması sağlanmalıdır.



Türkiye ormanlarında çevre sorunları yaratan 
kaynaklardan hemen hepsi dünyanın gelişmiş, gelişmekte 
olan veya geri kalmış tüm ülkelerinde de az veya çok 
miktarda görülmektedir. E3u kaynaklardan özellikle sanayi 
kuruluşları ve kimyasal kirletenler (pestısıtler), tüm
ülkelerin ortak sorunları arasında bulunmaktadır. Diğer 
kaynaklar genelde gelişmiş ülkelerde hemen tamamen 
halledilmiş sayılabilir.

Sanayi kuruluşlarının diğer ülkelerdeki durumu 
konusundaki bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

(1) Eatı Almanya'da Demır-Çelık Endüstrisinin 
bacalarından, enerji üreten tesislerden, kireç ve çimento 
fabrikalarından, maden ocaklarıncfen vb. yerlerden yılda 
yaklaşık 2 milyon ton toz havaya verilmektedir. Bu miktar 
saatte 2 30 ton eder.

(2) Yine Batı Almanya'da 1960 yılı itibariyle 200 
milyon ton kömür ve petrol tüketilmektedir. Bu yakıt 
maddeleri kükürt ihtiva etmekte ve yandıklarında ortalama 
% 85 okside olarak S0^ haline dönüşmektedirler. Bu ise 
yılda 1.7 milyon ton, saatte ise 400 ton etmektedir.

(3) Amerika Birleşik Devletlerinde çelik merkezle
rinden her yıl havaya 6 milyon ton kömür tozu verildiği: 
İngiltere'de havaya verilen dumanın yarıdan fazlasının 
endüstri ve demiryolları tarafından çıkartıldığı, Münih'de 
motorlu vasıta tekerleklerinden yılda 7000 ton lastik 
tozu meydana geldiği Los Angelos'da günde 1600 ton tam 
yanmamış organik maddenin havaya bırakıldığı; Almanya'nın 
Ruhr bölgesi üzerinde meydana gelen sis kubbesi etkisiyle 
güneş ışığının % 40 oranına kadar düştüğü bildirilmekte
dir.

Yukarıda verilen örnekler daha da arttırılabilir .şu
nu da belirtmek gerekir ki, endüstriyel kuruluşlar 
gittikçe daha büyük kapasite ile kurulmaktadır .Örneğin, 
WH0 tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre, Los 
Angelos şehrinde 1940 yılında motorlu araçlar tarafından 
günde tüketilen yakıt 8,5 milyon litre iken, bu miktar 
1970'de 3 8 , 2  milyon, 1980 yılında 4 9 , 5  milyon litre olmuş 
ve 2000 yılında da 6 7 , 5  milyon litre olacağı hesaplanmış
tır.



2brarlı böaek ve hastalıkları öldürmek için hemen 

tüm ülkelerde yararlanılan pestisıtlerın çevrenin 

kirlerinesinde önemli rolü mevcuttur. Atıldıkları yörelerde 

yağmur suları ile dere ve nehirlere, oradan da göl, deniz 

ve okyanuslara geçerek su ortamının kirlenmesine neden 

olurlar. Okyanuslara kadar ulaşan bu kimyasal maddeler, 

buralarcb 5-10 bin metre derinliklerde yaşayan canlılarda 

rastlanmıştır. Kullanılan pestisitler insan ve hayvanlarda 

da önemli yan ve art etkilere neden olmaktadırlar.

6.2.2.  ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE ÖNERİLER:

Çevre sorunu yaratan kaynakların orman içi ve 

civarında yaşayan insan hayvan ve bitkiler üzerinde 

önemli zararlara neden olmamaları için, mevcut yasaların 

titizlikle uygulanmasına büyük önem verilmelidir.Yasalar 

uygulanmadıkça hiçbir anlam taşımazlar ve üstelik 

uygulanmadıkları ve uygulara ma dıkları için devlet 

otoritesini bile sarsmak suretiyle zararlı olurlar .Özel

likle sık sık tekrarlanan yasa değişiklikleri, toplumda 

istenmedikçe değiştirilebilir fikrini yaratmaktadır.

Zararlı kaynakların ormanlarımızda önemli zararlara 

neden olmamaları ıçrngerekli teknik ve ormancılık önlemle

rinin titizlikle uygulanması gerekir.

6.2.2.1 .Yatırımlar

VI. Beş yıllık plan döneminde orman ve çevre korurma 

faaliyetlerine ılışın parasal hedeflen gösteren yatırım 

özeti Özel İhtisas Komisyonu Raporu kitabının 13. 

bölümünde belirtilmiştir.

Ayrıca sağlıklı çevrelerin muhafazası konusunda 

(I&bıatı Koruma Alanı ve Çevre Sorunları Yatırımları) adı 

altında bir proje de mevcut olup, bu konu ilgili komis

yonda detaylı olarak açıklanmıştır.

6.2.3.  ALINACAK TEDBİRLER :

Çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine 

ilişkin başlıca tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 

önlenmesi tüzel kişilerle vatandaşların görevi olup, 

sözkonusu kişilerin, bu konuda alınacak tedbirlere ve 

belirlenen esaslara riayet etmesinin teminine çalışıla

caktır.



b) Çevre korunması ve çevre kirliliğine ilişkin 

karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında; insan ve 

diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak 

önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkilen 

ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun 

vadeli değerlendirmelerin yapılmasına çalışılacaktır.

c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve 

proje değerlendırrresı yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma 

çabalarını olumsuz yönde etkilerrerreyı dikkate alarak 

çevrenin korunması ve kirlennenesi hedefini gözetmek 

zorundadır.Bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasına 

çalışılacaktır.

d) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metodiarının 

tayininde,çevre sorunlarının önlenmesi ve sınıflandırıl

ması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler 

seçilerek uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması için 

gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

e) (3.3.1988 tarih ve 3416 sayılı Kanunun 1'inci 

maddesiyle değiştirilen şekli): Kirlenmenin Önlenmesi, 

sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların 

kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin 

kirlenmeyi durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli 

önlemleri almaması veya, bu önlemlerin yetkili makamlarca 

doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme alacaklarının 

Thhsıl Usülü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden 

tahsil edilir.

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve 

sınırlanması ıçm yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden, 

söz konusu kirlenmeyi önlemek ıçn gerekli her türlü 

tedbiri aldıklarını ispat etmek kaydıvla kurtulabilirler. 
Söz konusu 'yatırımların uygulanmasına işlerlik kazandır

mak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli 

olarak temas temin edilmeye çalışılacaktır.

f ) (3.3.1988 tarih ve 3416 sayılı Kanunun 11 ncı

maddesiyle değiştirilen şekli): inilebilecek en düşük 

kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde 

meydana gelebilecek kirlenmeler için bu Kanunun 18. nci 

maddesinin (1) bendinde belirlenen ücretler ayrıca 

alınır. Anılan maddede belirtilen hususların tesbıtı 

halinde, ilgili kamu kuruluşları ile temas kurularak, söz 

konusu hükme işlerlik kazandırılmasına çalışılacaktır.



g) Çtevrenın korunması ve kirlenmenin önlenmesi 
konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde 
tesbıtı ve uygulanma sıra katkıda bulunmak için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

6.2.4.SAĞLANACAK YARARLAR:

Ormanlarımızın içinde veya yakınında faaliyet 
gösteren ve çevre sorularını yaratan kuruluş ve faaliyet
lerin ormanlarımıza yaptıkları zararlar azaltıldığı 
ölçüde, bundan yararlanacak yine ormanlarımız ile orman 
içi ve civarında yaşayan insan ve hayvanlarımız olacaktır. 
Çtevre kirlenmesine ve sorunlarına neden olan kuruluş ve 
faaliyetlerin zararlarının azaltılması ve ortacbn kaldı
rılması ile, vatan sathınch sıhhatli bir bünye ve temiz 
bir ekosistem oluşturulacaktır.
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BÖLÜM - 7 
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VE YABAN HAYATI

7.1. ORMAN PEYZAJI
7.1.1. GENEL DURUM:

Doğal peyzaj; arazı morfolojisi, doğal bitki örtüsü 
ve yaban hayatının oluşturduğu ve buna atmosfer olayları
nın da katıldığı bir sentezdir.Doğal peyzajın önemli bir 
bölümünü oluşturan ormanlık alanlar ise, özellikle 
ülkemizde orman peyzajının kendine özgü en güzel örnekle
rini sunarlar.

Ülkemizdeki orman peyzajının bazı bölgesel özellik
lerine iki değişik örnekle kısaca değinecek olursak:

Kuzey Anadolu Bölgesi, tür zenginliği ve iklimin 
elverişli olması nedeniyle önemli gen merkezlerinden 
biridir .Genellikle bölgenin doğu kesiminde Kayın-Göknar- 
Lâdin, batı kesiminde ise Göknar-Kayın-Çam karışık orman 
formasyonu ve alt florada Orman Güllerinin zengin 
katkısı, orman peyzajının Karadeniz Bölgesi'ne özgü doğal 
komposizyonunu oluştururlar.

Karadeniz Bölgesi'inde, arazinin morfolojik 
yapısının ekstansif tarıma ve toplu yarleşımlere uygun 
olmaması, bölgenin doğal peyzajının korunmasında önemli 
bir etken olmuştur.

Ege ve Güneybatı Anadolu'nun önemli bir kesimini 
kapsayan Lübnan Sediri-Toros Göknarı-Ardıç-Karaçam ve 
Kızılçamın oluşturduğu orman formasyonu; genellikle 
seyrek ve serbest gelişmiş, dolgun taçlı, yoğunluk ve 
dağılımı informel ve dekoratif olan doğal kompozisyon 
Örnekleri sunarlar.Yoğun maki florasının da katkısıyla, 
bölgenin doğal bitki örtüsüne daha çok koyu yeşil renk ve 
kitle yeşilliği egemendir.

Kuzey Anadolu Bölgesi'nde tarımın doğal peyzaja 
uyumluluğundan ileri gelen pitoresk ve organik peyzaj 
Bağdaşması, Akdeniz Bölgesi'nde çoğunlukla görülmez.

Ülkemizde orman peyzajının sergilediği doğal 
güzelliklerden halkımızın daha fazla yararlanması ve



onların gittikçe artan açıkhava rekreasyon taleplerinin 
karşılanabilmesi, kurulmuş bulunan Milli Parklar ve 
eşdeğer korunan alanlar ile orman içi dinlenme yerlerinin 
sayılarının artması, bu alanların tekniğine uygun olarak 
yönetilmelerini gerektirmektedir.Böylece doğal peyzaj hem 
korunacak hem de alanın özellikleri doğrultusunda belirli 
oranlarda rekreasyona ve turizme açılmış olacaktır.Bu 
şekilde ormanların ana fonksiyonunun her zaman üretim 
olmadığı, (özellikle milli park ve benzeri korunan 
alanlar ile ormaniçi dinlenme yerlerindeki ormanlarda)do
ğayı koruma, rekreasyon, bilimsel ve estetik fonksiyonla
rın da büyük bir önem taşıdığı anlaşılmış olacaktır.

Ormanların, sözkonusu fonksiyonlar bakımından 
taşıdığı önem dolayısıyle, her türlü orman işletme 
faaliyetleri (örneğin silvikültürel müdahale, gençleştir
me, kesim ve bölmeden çıkarma, yol yapımı vb.)sırasında, 
orman peyzajının da korunması ve ormanın estetik değerini 
artırma yollarının araştırılması, bunun için de ilke ve 
politikaların oluşturulması gerekir.

7.1.2.PROBLEMLER:
Orman peyzajı ile ilgili problemler önceliklerine 

göre aşağıda açıklanmıştır.
a) Amenajman ve Silvikültür Uygulamaları:

Ülkemizde genel olarak karışık mesçerelerın 
oluşturduğu ormanlarda, ormanların tabii komposizyonuna 
uygun gençleştirmelerin yapılamadığı bilinmektedir.Bu ise 
iğne yapraklı-yapraklı karışık ormanların üstün peyzaj 
güzelliklerinin ve estetik değerlerinin giderek azalması
na ve sonunda kaybolmasına neden olmaktadır.

-Yapılan sun'ı gençleştirme ve ağaçlandırma 
çalışmalarında dekoratif ve estetik görünümlü orman 
kuruluşları oluşturulması dikkate alınmamaktadır.

b)Kesim ve Bölmeden Çıkarma:
-Ormanda yapılan kesimler sırasında orman bitki 

örtüsüne verilen zararlar büyük boyutlardadır.Bu durum, 
orman koruma açsından olduğu kadar, ormanın genel görsel 
kalitesinde ve peyzaj değeri üzerinde olumsuz etkiler 
yapmaktadır.



- Kesilen tomrukların bölmeden çıkarılması sırasın
da ve kesim artıklarının orman içersinde bırakılması 
sebebiyle orman toprağı ve bitki örtüsüne verilen büyük 
zararlar yanında dekoratif ve estetik görünüm açısından 
da önemli olumsuzluklar yaratılmaktadır.

c) Orman Koruma:
Ormanlaştırılan alanlarda , yangın koruma ve 

emniyet şeritleri tesis edilirken estetik görünüşe önem 
verilmemekte, bu husus da ormanaştırılan sahaların peyzaj 
değerini önemli ölçüde düşürmektedir.

- Ormanlarda kuşların korunması için her yıl 
ağaçlara onbinlerce kuş yuvası sandığı asılmaktadır.Bu 
sandıklar özellikle yaprağını döken ağaçlarda kış 
mevsiminde çirkin bir görüntü vermektedir.

d) Ormanlardan Geçen Alt Yapı Tesisleri ve Yapılaş
malar:

Orman yolları inşaatında ve ormandan geçen enerji 
ve haberleşme hatlarının yapısında orman peyzajı bakımın
dan meydana gelebilecek olumsuz etkiler gözönüne alınma
maktadır .

- Orman içinde inşa edilen her türlü yapıda,çevreye 
uygunluk gözardı edilmekte ve bu sebeple de orman peyzajı 
bakımından yer yer çirkin öbekler oluşmaktadır.

e) Orman İçinden Geçen Karayolları:
Orman içinden veya kıyısından geçmesi zorunlu 

karayollarının yapımı sırasında tesbit edilen yol 
güzergahları boyunca ormandan geniş, şeritler halinde, 
kesimler yapılmaktadır. Bu kesimler sonucu ormanda rüzgar 
zararları, kuvvetli güneşlenme sonucunda ağaçların 
kabuklarının yanması gibi zararlar ortaya çıkmakta, bu 
durum ise yolboylarında ormanın peyzaj değerinin düşmesi
ne sebeb olmaktadır.

f) Orman içinden geçen karayollarının çevresindeki 
bazı ormanlık alanlar tek tabakalı ve monoton ormanlar 
olup, yolculuk yapan sürücü ve yolcular üzerinde orman 
peyzajının düşük düzeylerde algılanmasına neden olmakta
dır.



7.1.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
Bugüne kadar, Milli Parklar, Tabiat Parkları, 

Tabiatı Koruma Alanları , Tabiat Anıtları , Orman İçi 
Dinlenme Yerleri, Av ve Yaban Hayatını Koruma ve geliş
tirme Alanları gibi özel statülerine uygun olarak tesis 
edilmiş ve çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle idare 
edilen sahalar dışında, Türkiye ormanlarının bütünü için 
orman peyzajı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış
tır. Ancak, yurdumuzda karayolundan yararlanan sürücü ve 
yolcuların kısa süreli dinlenmelerini sağlamak amacıyla 
peyzaj bakımından değerlendirilebilecek 55 adet dinlenme 
alanı tesis edilmiştir.Bu dinlenme yerlerinin 28 adeti 5 
dekardan büyük ormanlık sahalar durumundadır.

7.1.4. VI BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ:
- Türkiye ormanlarında yapılacak her türlü teknik 

müdahale ve işlemlerde ormanların peyzaj özellikleri de 
gözönünde bulundurulacaktır.Bu amaçla ilgili kuruluşlarla 
temaslar kurularak gerekli ön çalışmalar yapılacaktır.

-Karayolu ağaçlandırmalarına daha da önem verilecek 
yol boyu dinlenme tesisleri arttırılacak, mevcut tesisle
rin geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Karayollarında yapılacak ağaçladırma ve peyzaj 
düzenleme çalışmalarının ihale yolu ile yaptırılması için 
ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.

- Karayollarının ağaçlandırılması konusunda okul 
çağındaki gençlerin eğitimi için milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.

7.1.5. ALINACAK TEBBİRLER:
- Karışık ormanlarımızda tabii kompozisyonu esas 

alan geçleştirme metodları uygulanacaktır.
- Ormanın peyzaj değerini arttırmak için gençleş

tirme metodunu tesbit ederken, dekoratif ve estetik 
görünümlü orman kuruluşları oluşturulması da dikkate 
alınacaktır.

-Kesim, devirme ve bölmeden çıkarma faaliyetleri 
sırasında meydana gelen tahribatı asgari seviyeye 
indirmek için gerekli teknikler uygulanacak ve bu 
komalarda çalışan işçilerin eğitilmesine daha da önem 
verilecektir.



- Yangın koruma ve emniyet şeritlerinin tesisinde 
orman peyzajı ve estetiği gözönünde bulundurulacaktır.

- Orman yollarının, orman peyzajıyla bir bütünlük 
oluşturulacak şekilde inşa edilmesi sağlanacak, haberleş
me ve enerji hatları, mümkün olduğu nisbotte yamaç ve 
orman koridorlarından geçirilerek orman peyzajıyla bir 
bütünlük sağlanması temin edilecektir.

- Orman içindeki yapılaşmalar için çevreye uyum 
şartı sağlanacaktır.

İlgili kuruluşlarla temas kurularak orman içinden 
geçen karayolu ve demiryolları güzergahlarının 3-4 yıl 
evvelinden belirlenmesi sağlanacak ve yol çevresinde yeni 
bir orman altı örtüsü oluşturulması için gerekli tedbir
ler alınacaktır.

- Orman içinden geçen karayollarının çevresindeki 
ormanlık alanlar,* ince şeritler halinde ve tabii kompo
zisyonuna uyumlu karışık türler ile çok tabakalı ve 
peyzaj değeri yüksek kuruluşlar haline getirilecektir.

7.1.6. SAĞLANACAK FAYDALAR:
- Halkımızın , orman peyzajının sergilediği tabii 

güzelliklerden daha fazla yararlanması ve gittikçe artan 
rekreasyon ihtiyacının giderilmesi sağlanacaktır.

- Yapılacak yol boyu ağaçlandırmaları ile yolun 
içinden geçtiği bölgenin ,yol inşaatı sırasında bozulan 
tabii yapısı tekrar onarılarak yeniden yeşil bir çevre 
yaratılacaktır.

- Doğru seçilen bitkilerle yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları ile çevrede rüzgar hızını kesme, nisbi nemi 
arttırma, soğuk havayı dağıtma, gölge temini ve serinlet
me gibi etkileri olan küçük mikroklimal alanlar oluşturu
lacaktır.

-Yol kenarları ve derinliklerinde yapılacak orman 
peyzajı çalışmaları ile iskan sahaları yakın çevresinden 
geçen yolların,çevrede yaşıyanlara verdiği, toz, gürültü, 
araçlardan yayılan egzoz gazları gibi zararlar ortadan 
kaldırılmış olacak ve yol boylarında trafik emniyetine 
olumlu katkılarda bulunulacaktır.

7.2. MİLLİ PARKLAR:
2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Milli Park,



"Bilimsel ve estetik bakımdan milli ve Milletlerarası 
ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile 
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat 
parçalarıdır'-'şeklinde tarif edilmektedir.

7.2.1.MEVCUT DURUM:

7.2.1.Nfevzuat:6831 Sayılı Orman Kanununun 25.madde
si ile 2873 sayılı Milli Farklar Kanunu ve bu kanun
uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren Milli Farklar ve 
Fon Yönetmelikleri , Milli Fark çalışmaları ile ilgili 
mevzuatı teşkil etmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuatın dışında, Milli Fark 
faaliyetlerini yönlendiren hükümler içeren 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanunu ,2872 sayılı 
Çevre Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 6785
Sayılı İmar Kanunu, 3086 Sayılı...................Kıyı Kanunu...... gibi
kanunlar da bulunmaktadır.

7.2.1.7-Tteşkilat ve Ftersonel:

Milli Fark çalışmalarına dair hizmetler halen Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkezde Milli Farklar Eairesi 
Başkanlığı ve bu daireye bağlı 2 Şube Müdürlüğü, Taşrada 
24 adet Farklar ve Avcılık Şube Müdürlüğü, 5 adet Milli 
Fark Müdürlüğü ve 14 adet Milli Fark Bölge Şefliği ile 
yürütülmektedir. Bu hizmetlerde Merkez ve Taşra olarak 
halen 53 üst yönetici,, 31 teknik personel ve 56
yardımcı personel görev yapmaktadır.

7 . 2 . 1 . 3  Araştırma:

Bugüne kadar, Türkiye Üniversitelerinin bir çoğunun 
ilgili fakülteleri ile sağlanan işbirliği sonucunda Milli 
Fark alanlarımızın bazılarında yapılan florostik ve bitki 
sosyolojisi konusundaki araştırmalar sonuçlandırılmış, 
diğer bazı Milli Fark alanlarımızda da aynı nitelikteki 
araştırmalar devam ettirilmektedir.

Ayrıca, eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih 
Kurumu ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Çoğrafya Fakülte
si de Olimpos Beydağları Sahil Milli Farkı, Köprülü 
Kanyon Milli Farkı, Ttermossos Milli Farkı, Kara tepe 
Aslantaş Milli Farkı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli 
Farkında arkelojik araştırmalar yapmışlardır.



7.2.1.4. Uluslararası İlişkiler:

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler (UN) ve fcağj l 

lan ile Milletlerarası Tübıat ve Thbiat Kayrt:

Koruma Birliği (INCN)ve Avrupa Konseyi gibi Mii. 

kuruluşlara üyedir.Bu kuruluşlar ile Dünya 

Fonu (WWF),Thbıı Çevre Koruması, Milli Fark 

uygulama lar özel bir ilgi ve önem a ı . mı . 

kuruluşların faaliyetleri ve Milletle rar 

ilişkiler içersinde, teşkilatımız bütün faaliy; 

gakından takip etmekte ve ilmi, teknik ve ıdar 

lara paralellik sağlamaya gayret etmektedir.

Milli Park uygulamalarında, IUCN nın 

Eelhı Konferansında tesbıt edilen ve 1972 be 

toplanan 11. Milli Fark Konferansında da 

Thrım ve Amena jman esasları kabul edilmiştir

Kuşların korunmasına dair Milletlerara:

1.12.1966 tarihinde , Akdeniz'in Kirlenmeye r:: , 

sözleşmesi 3.11.1980 tarihinde, Dünya Ku 

Mirasını Korüne Sözleşnesı 23.5.1982 tar 

Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunma s.j .söv, leş.r 

9.1.1984 tarihinde Hükümetimizce tastik 

Milletlerarası Sözleşmelere taraf olunmuştur

Ayrıca, Kuşcennetı Milli Farkı,

Tabiat ve Tabiat kaynaklarını Koruma Avrupa Kon,.,u 

uygulanmakta olan "Avrupa Diploması"na aday göste 

ve Konsey tarafından en ıyı Korunan Sahalar'a ve, 

sınıfı diplomayla ödüllendirilmiştir.Göreme 

Farkı'mızırı Dünya Miras listesine alınması teklif edilmiş 

ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine dahil edı" 

tir
Milletlerarası seviyede, nadir, tehlikeye

veya kaybolmaya yüz tutmuş tabii çevrelerin, 

yaklaşımında tarif edilmesi, korunması, restorasyo; 

nıtılması istikametinde ortaya çıkan Milli Fark

benzen uygulamaların amacı ülkemizde de uygun görü ■ 

ve çalışmaların o istikamette yoğunlaştırılmasına 

edilmektedir.

7.2 .1.5.Mevcut Milli förklar

Yurdumuzda Milli ve Milletlerarası 

müstesna Öneme haiz tabii, kültürel, eğlenme-dır, e 

turizm kaynaklarının nesiller boyunca korunması 

zin sosyal ve kültürel yapısına fayda temin et



turizm ekonomisi içerisinde en ıyı şekilde değerlendiril

mesi için 6831 Sayılı Orman Kanununun 25. maddesine ve 

2873 sayılı Milli Parklar kanununa göre 1958 yılından 

1988 yılına kadar 19 yerde toplam 285.100 hektar alan 

Milli Förk olarak tefrik ve tesis edilmiştir.

İtevcut Milli Farklar Thblo- 50'de gösterilmiştir.

7.2.1.6- Potansiyel Alanları:

Milli fârk kaynak değerlerine sahip olan ve 1986 

yılından itibaren tefrik çalışrralarına taşlanan potansi

yel sahalar aşağıda belirtilmiştir.

ILI

1- Boğazköy- Alaca höyük

2- temukkale

3- Efes

Çorum

Denizli

İzmir

Öncelikle Mil.li Bark olarak ayrılması gerekli salalar:

ADI ILI

1. ffemrut Cağı

2. Büyük V&n Gölü MP

3. Balık Gölleri

4. ALadağlar

5. termarıs-Datça

6. fâçkar Cağları

7. Köyceğiz gölü-ve

Adıyaman 

Bitlis-ten 

Bafra-Samsun

Niğde

Muğla

Rize

çevresi

8. Longoz ormanları

Muğla

Kırklarelı- İstanbul

Plan döneminde Milli terk kriterlerine göre etüdü yapı

lacak yöreler.

ADI ILI

1. Cilo Sat Dağları

2. Ağrı Cağı

3. Tuz Gölü

4. tecıfcektaş'ı Veli

5 . Kapıdağ Yarımadası ve

6. tedra Cağı

7. Kazcfcağları

8. Gökova Körfezi

9. Ulukışla

10. Amanos

11.Ceylan tvehri Deltası 

12 .Obruklar

13. tearlar

14. Cfeyıkova

15. Sarımsaklı Yarımadası

16.Malazgirt Harp Sahası

17.tepsuyu

Hakkari

Ağrı

Konya

tevşehır

acblar Fethıye-Muğla 

Balıkesir

Muğla

Adana

Hatay

Adana

Konya

Antalya

Ayvalık

Muş

tokkari



Tablo 50 : >

ADI______________
YOZGAT ÇAMLIĞI

KARATEPE-ASLAf/TAŞ

SOĞUKSU

KUŞCENNETI
ULUDAĞ

YEDİCDLLER

DİLEK YARIMADASI

SPİL DAĞI

KIZILDAĞ

TERMESSOS

KOVADA GOLÜ

MUNZUR VADİSİ

OLIMPUS- EEYDAİLARI

BÖLGESİ 
Orta Anadolu

Doğu Akdeniz

Orta Anadolu

Marmara
Marmara

Kuzey Anadolu

Güney Ege

Güney Ege

Güney Anadolu

Akdeniz

Güney Anadolu

Doğu Anadolu

Akdeniz

GELİBOLU YARIMADASI Marmara

KÖPRÜLÜ KANYON Akdem z

İLGAZ DAĞI Kuzey Anadolu

BAŞKOMUTAN' Orta Anadolu
GÖREME Orta Anadolu

ILI______
Yozgat

Adana

Ankara

Balıesir
Bursa

Zonguldak

Aydın

Manisa

rsparte-

Antalya

İsparta

Tuncel'ı

Antalya

Çanakkale

Antalya

Kastamonu

Afyon-Kütahya 
Nevşehir

MAÇKA-ALTINDERE Doğu Karadeniz Trabzon

KARAYOLU
NO.
E.23

E.5.47

E.5

15
2

E.5 23 

E.24 30 

E.23 

E.24.

E. 24 

E. 24 

E. 391 

E. 24

E. 24 

E. 24

39

650- 300 
/6S- 300

885

O
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1987 uygularrH sonuçlarına göre Milli terk çalışma
larında istıhcfem edilen daimi (kadrolu) ve geçici işçi 
miktarları adam/ay ve adam/yıl olarak aşağıda gösteril
miştir.

İŞÇİNİN NİTELİĞİ Ada m/Ay Adam/Yıl

Daimi işçi 1395 174
Geçici işçi________________ 49fe8__________ 621__________

TOPLAM 6363 795

7.2.2- PROBLEMLER:
Milli Fark çalışmaları ile ilgili problemler 

önceliklerine göre aşağıda açıklanmıştır.

a) Mevzuat
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na göre bir yerin 

turizm merkezi ilan edilmesi Bakanlar Kurulu Kararı ile 
olmaktadır.Turizm merkezi ilan edilen saha Milli Park 
hudutları dahilinde yer alıyor ve orman rejimine tabii 
ise bu saha Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmekte ve 
turistik tesis izinleri de aynı Bakanlıkça verilmektedir. 
Söz konusu saha Milli Fark Mhster Planında (Uzun Devreli 
Gelişme Planında) 1. zon (MutlaK Koruma Zonu) veya tabii 
karakteri korunacak alanlar içerisinde yer alnaktaysa 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bakanlığımız görüşü 
istenmektedir. Bu konuda zaman zaman Ea kanlığımızsa 
olumsuz görüş bildirilmesine rağmen, Kültür ve Turizmi 
Bakanlığınca Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddesine 
dayanılarak bu karakterdeki sahaların turizm merkezi 
olarak ilan edildiği görülmektedir. Bu durum Milli 
E&rklarımız ve turizmin geleceği açısından mahsurlar 
taşımaktadır.

b) Tfeşkılat ve Personel
Değişik kaynak değerlerine sahip Milli Farklarımı

zın yönetim kadrolarında, bu kaynak değerlerinin çeşitlili 
ğine uygun personel istihdamı için (örneğin, biyolog, 
zoolog, arkelog, tarihçi v.b. ) bugüne kadar yeterli 
seviyede kadro temin edilememiştir. Mevcut kadrolara ise, 
tam olarak atamalar yapılamamıştır.

Milli Fdrk ve benzeri sahalarda etüd-envanter, 
planlarma ve projelendirme hizmetleri ile birlikte



uygulana la rın devamlı ve etkili denetimini yapacak Merkez 
Tfeşkilat kadroları tanı olarak teşkil edile ne ıra ktedır.

Diğer taraftan özellikle yurt dışı mesleki eğitim 
sağlanmasına cfeır imkanların yetersizliği, uzman elaman
lar yetışnesım kısıtlamaktadır.

c) Finansman :

başbakanlık makamının 1980/53 sayılı Genelgesine 
göre özel projeleri hazırlanan ve Genel Bütçeden kaynak 
temin edilen Gelibolu Yarırmdası Tdrıhı Milli Farkı ile 
feşkomutan Tarihi Milli Farkı haricinde kalan 16 Milli 
Fark için Katma Bütçeden temin edilen ödenek imkanları, 
hizmetin beklediği finasman ihtiyacının genelde yaklaşık 
onda bırı seviyesinde seyretmektedir.

d) Famuoyu

Ülkemizde milli park deyimi, yeterli propaganda 
faaliyetleri yapılmadığı için kamuoyunda gereken yerini 
alamamıştır. Bu sebeple, kamuoyu milli park sahalarını 
sadece açık hava rekreasyon alanı olarak görmekte ve bu 
yönde faydalanmaya yönelmektedir.

Bu durumı milli park alanlarının aşırı kullanımına 
ve kaynak değerlerinin bozulmasına yol açmaktadır.

e ) Uygula ma :

Milli parkların hemen hepsinin meskun yerler
den uzak ve yüksek rakımlı yörelerde olması, yıllık 
yatırım programlarının uygulanmasında darboğaz meydana 
ge tırmektedır. inşaat sezonunun kısalığı da problemin daha 
büyük boyutlara varmasına sebep olmaktadır.

Milli parklarda yapılması planlaran ve programlaman 
koruma, idare ve ziyaretçi hizmetlerine dair tesislerin 
yapımında 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyulması mecburi 
bulunmaktadır. İ3u kanuna göre iş yaptırmak hem zaman hem 
de kaynak transferi açısından sözkonusu çalışmaları 
zorlaştırmaktadır.

Bunların yanısıra, rrakına ve teçhizat noksanlığı, 
mevcut teknik elamanların sayı olarak yetersiz oluşu, 
Ödenek yetersizliği diğer önemli problemleri teşkil 
etmektedir.



f)Eğitim ve Araştırma

Milli park ve benzeri uygulana alanlarının mutlak 

korunması ve korurarak kullanılnası konularına ilk ve 

ortaokulların ders programlarında yeterince yer verilme

miştir .

Milli parkların planlama ve uygulamalarında etkili 

konulardan biri de, kaynak değerlerinin koruma-kullanma 

dengesi içersinde hizmete sunulabilnesidir. Bu noktada 

optimum dengenin temin edilebilmesi, alanların rekreasyo- 

nel yararlanma açısından taşına kapasitelerinin tam 

olarak bilinmesine bağlı olup , bu yönde halen Türkiye 

şartları için geçerli bir model geliştirilememiştir.

Milli parklardaki tabii yaşama ortamlarının ekosis- 

tem açısından analizi, muhtelif sektörel faaliyetlerin 

milli parklar üzerindeki etkilen, ıç ve dış turizmdeki 

etkiler ve milli parkların Milli Ekonomiye katkısının 

tesbıti konularında ilmi araştırmalar yapılmamış ve 

ekonomik etki etüdü için bir model geliştirilmemiştir.

Bu durumlar, kamuoyunun ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının milli parkların gerçek önemi konusunda 

bilgilendirilmesi bakımından önemli problemleri teşkil 

etmektedir.

7.2.3.DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR:

Dünyada Milli Ebrk çalışmaları, Amerika Birleşik 

Devletlerinde 1872-yılmda Yellcwtone yöresinin Kongre 

kararıyla Milli Fark olarak ayrılmasıyla başlamaktadır. 

Ebha sonra Afrika, Asya ve Avustralya ülkelerinde de 

yoğunluk kazanmıştır. Böylece Milli Ebrk olayı ülkeler 

arasında , müstesna tabii ve kültürel kaynakların ve bakir 

peyzaj değerlerinin korunma ve kullanılmasıyla ilgili 

önemli ve gerçekçi bir statü olarak değerlendirilmektedir.

Her ülke, sahip olduğu tabii kaynakların nitelikle

rine, kaynak kullanma politikasına, sosyo-ekonomik 

yapısına ve gelişmesine bağlı olarak kendine has bir 

Milli Fbrk sistemine sahip bulunmaktadır .Yine bu faktör

lerin etkisi ile Milli Parkların gerek doğuşu gerekse 

gelişmesi ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. İşte 

bu durumu gözönüne alan Milletlerarası Thbiat ve Ihbiat 

Kaynaklarını Koruna Birliği (I.U.C.N) nin 1969' da 

yapılan kongresinde, Milli F&rk teriminin Milletlerarası



seviyede tarif ve sınırlamalarıyla ilgili kararlar 
geliştirilmiştir.

Ülkemizde de Milli Farkların 1956 yılında 6831 
sayılı Orman Kanunuyla Kanuni olarak ortaya çıkışıyla 
birlikte, üstün tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak 
değerlerine sahip yörelerin Milli terk statüsü içerisine 
almrtHsına başlanmış ve halen Milletlerarası tariflere 
de uygun olarak bu çalışmalar devam etmektedir.

Sadece Milli terk olarak ayrılmış olan sahaların 
çeşitli ülkelerdeki durumu 10010:51 de gösterilmiştir. 
(l.U.C.N kararları doğrultusunda ayrılmış olan Tabiatı 
Koruma Alanları Ih biat Anıtları vb. gibi koruma statüleri 
bunların dışındadır.)

Thblo : 51 Çeşitli Ülkelerdeki Milli terk Durumu

Ülke Adı Milli terk Ad. Tonla m Sa ha (te . )Ülke yoz. ora .

Kana ete 28 12.965.592 % 1.3
Amerika B.D 36 7. 785.847 % 0.8
Ingiltere 10 1.367.609 % 5.3
Brezilya 20 5.564.623 % 0. 7
Angola 5 4.810.000 % 3.9
Sudan 2 1.633.370 % 1
Venezüella 26 7.313.129 % 8
Türkiye 18 280.300 % 0.3

Amerika Birleşik Devletlerinde Milli terk ve 
benzeri uygulama alanlarına ziyaretçi akışının 300.000.000 ’a 
ulaştığı bilinmektedir. Bu sayı Kenya Milli terklarıncfe 
yıllık 10 mılyora yaklaşmaktadır.

Diğer taraftan, temelde sosyo-kültürel bir hizmet 
alanı olan bu faaliyetlerin yıllık direkt parasal gelir
leri A.B.D.'de yıllık harcama ve yatırımların en çok 1/10 
ini karşılamaktadır.Türkiye'de durum benzer düzeydedir.

7.2.4.  GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:

7.2.4.1.  Beşinci Deş Yıl l ık Kalkınma Planı Döneminden 
Önceki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :

1. Beş yıllık kalkınma planı'nm başlangıç yılı 
olan 1963 yılına kadar toplam olarak 20.431. ha. olan 5 
adet Milli terk tesis edilmiştir.



v; yıllık kalkınma planı dönemine kadar tesis 

Parkların adet ve saha olarak durumları

r! gösterilmiştir.

ş nci Beş Yıllık Ka Ikınma Planı Döne

lle tödar Ttesis Edilen Milli F&rklar

Tbsıs Edilen Milli Förk

Adedi Ala n (Ha ).

2 13.004

6 131.091

-197i 3 70.702

1 35.500

TOPLAM 12 250.297

Beşinci Deş Yıllık Plan Dönemindeki 

Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :

; m d.-' yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli 

un' ra öre hazırlaran Milli Parklar Yönetrrelı- 

86 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürür- 

m es tur. «öylece, Milli Farların, tabiat Fürkla- 

: Anıtlarının, Tübıatı Koruna Salalarının ve 

eılenıe Yerlerinin ayrılması, planlanması, 

korunması, yönetilmesi ve tanıtılmasına 

bir düzenleme ilk defa hazırlanarak 

[ulamaya konulmuştur.

986 tarihli Milli Parklar Fon Yönetmeliği 

mlı Milli E&rklar Kanunu kapsamına giren 

koruma, bakım, onarım, tanıtım ve 

alan için Türım Orman ve KÖyışleri Bakan- 

"Milli Parklar Fonu" teşkil edilmiş ve 

esasları belirlenmiştir.

dönemindeki program ve gerçekleşmeler tablo 
1 miştır . Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı 

plan döneminde 1986 yılında 9 . 5 72 ha. büyüklü- 

r: adet Milli Park tesis edilmiş ve 80.000 ha.lık 

'm ' > pv;oje çalışması yapılmıştır. 1987 yılında



4.800 ha. büyüklüğünde bir adet yeni Milli terk tesis 

edilmiş ve 80.000 ba.lık bir alanda etüd proje yapılmış

tır. 1988 yılında 50.000 ta. büyüklüğünde iki adet tesis 

ve 80.000 ha. lık etüd-proje çalışması 1989 yılında

10.000 ha. büyüklüğünde bir adet yeni tesis yapılması ve

80.000 ha.lık etüd-proje çalışması programlanmıştır.

Tüblo : 53- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Döneminde Milli terk Gerçekleşmeleri 

ve Hedefleri

tıllar Program Gerçekleşme

ite si s Etüd-Proje ite sis Etüd-Proje

Afet te. te . Adet Ha. te.

1985

1986

1987

1988

1989

1 10.000
1 49.700

2 50.000 

1 10.000

100.000
90.000

80.000 

80.000 

80.000

1 9.572 

1 4.800

100.000
80.000

80.000

TOPLAM 5 119.700 1 14.372 260.000

7 . 2 . 5 .  VI.BEŞ YILLIK KALKIMA PLANI DÖNENİ HEDEFLERİ 
(1990-1994)

1990-1994 yıllarına ilişkin milli park tesisi ve 

etüd-proje hedefleri aşağıda tablo 54'de verilmiştir.

Tteblo: 54- 1990-1994 Milli terk Hedefleri

iıllar

TESİS ETÜD-PROJE

Adet te. te.

L990 2 20.000 90.000

L991 1 10.000 100.000

1992 2 20.000 120.000

1993 *> 1 20.000 140.000

1994 2 20.000 150.000

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedeflerinin gerçek

leşmesi halinde ulaşılacak milli park adedi ve toplam



sahası yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Yatırım Cinsi 1990 1991 1992 1993 1994

M.oarktesisi (Ha)410.000 420.000 430.000 440.000 460.000 
" (adet) 23 24 25 27 29

Milli Bark hizmetleri, finansrtan ve teknik iş gücü 
imkanları Ölçüsünde yurt çapında etkili bir şekilde 
sürdürülrrektedir.1988 yılı itibariyle 285.100 ha.sahada 
19adet Milli Fark 'a ulaşılmıştır. Bu sahalara 6. V yıllık plan 
dönemine kadar 2 adet yeni tesis daha eklenerek 1989 yılı 
sonunda 390.000 ha. sahada 21 adet Milli Park'a ulaşacak
tır.Buna paralel olarak halen 2.000.000 civarında olan 
yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının plan dönemi sonunda 
5.000.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.(Bu tahminlere, 
Milli Parklar Kanunu ve 12.12.1986 tarihinde yürürlüğe 
giren Milli Parklar Yönetmeliğinin geçici 1. maddesine 
göre mevcut Milli Parkların yeniden tesnıf ve değerlen
dirmesi neticesinde statü değiştirerek Milli Edrk tanı
mından çıkabilecekler dahil edilmemiştir.)

7.2.6. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER VE TAKİP EDİLECEK 
POLİTİKALAR:

1- İmar Kanunu, Kültür ve l&bıat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, 1380 Sayılı Su İlimleri Kanunu, Turizmi 
Iteşvık Kanunu gibi kanunlarla 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu arasındaki çelişkili hükümlerin giderilmesi 
konusunda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

2- terkez ve taşra teşkilatı için ihtiyaç ruyulan 
teknik ve yardımcı personel kadroları temin edilmelidir.

3- Özellikle terkez teşkilatında Milli F&rk konu
suna yatkın Orman Yüksek Mühendislerinin, Üniversite 
mezuniyetini takiben temelden hizmet elemanı yetiştirmek 
üzere bu hizmetlerde çalıştırılması sağlanmalıdır.

4- Özel ihtisas konuları ihtiva eden Milli F&rk 
çalışmalarında meslek içi meslek dışı, yurt içi ve yurt 
dışı eğitim imkanları yoğunlaştırılarak kalifiye eleman 
yetiştirilmelidir.

5- Milli ve Milletlerarası çalışmaları ve literatü
rü derlemek üzere bir dokümantasyon merkezi tesis edilme
lidir. Yurt içi ve yurt dışı periyodik yayınlarına abone 
olunmalıdır.



6- Milli Fdrklar Kanunu hükümlerine göre hazırlan
masına taşlanan Milli Fark Özel Amenajman Planları en 
kısa zamanda tarramlanrmlıdır.

7- Milli Parkların sahip olduğu tabii kaynakların 
optimuma kavuşturulması için kaynak Aırerajman planlarının 
yapımına vakit geçirilmeden başlanmalıdır.

8- Yurdumuzun müstesna kaynak değerleri sebebiyle 
Milli Park olarak tefrik edilmesi tasarlanan yöreler 
tesbıt edilirken; aynı özellikleri taşıyan veya aynı 
katogoriye giren sahalardan temsil kabiliyeti en yüksek 
olanı seçilmeli, aynı karakterde ikinci bir Milli Park 
tefriki ve tesisi yapılnarralıdır.

9- Milli Fark alanlarının çok yönlü özellikleri 
sebebiyle ortaya çıkan ağır yatırım harcamalarının yalnız
ca Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçe imkanları ile 
karşılanması yeterli ölçüde etkili olmamaktadır. Bu sebeb- 
le büyük bir kısmı halkımızın sosyal ve kültürel gelişme
sine ve faydalanmasım hizmet eden Milli Fark çalışrraları

finansnBnının.Ggnei Bütçeden ve Fon Bütçelerine yapılacak 
transferlerle karşılanmalıdır.

10- Milli Park alanlarında, kaynak ve peyzaj 
bütünlüğü dikkate alınarak mülkiyet meselesi halledilme
lidir.

1- Milli Farklarda yapılacak çeşitli hizmet ve 
yatırımlarda kullanılmak üzere günümüz teknolojisinin 
gerektirdiği makine ve teçhizat temini için gereken 
tedbirler alınmalıdır.

12- Thbiatın korunması, Milli Farklar ve benzeri 
uygulana alanları konularında , çalışma alanları yurt 
sathında geniş yayılım görterrrekte olan bir çok kamuı 
kuruluşları, eğitim kurumlan, mahalli idareler, dernek
ler, vakıflar ve özel sektör faaliyetleri iç içe 
girdiği için geçerli ve fevkalede etkili koordinasyonu 
gerektirmektedir.Bu koordinasyon en yüksek seviyede 
mutlaka temin edilmelidir.

13- Ülkemizin ekonomik durumu gözönünde bulunduru
larak çeşitli kamu kuruluşlarının aynı yörede planladık
ları yatırımlarda, çalışrralara ve mükerrer tesislere 
meydan verilmemek üzere yatırım programı konusunda bilgi 
alış verişini temin edecek koordinasyona gidilmelidir.



14- Milli Farkların sahip olduğu kaynak değerleri

nin araştırılması konusunda üniversiteler ve eğitim 

kuruluşları ile temin edilen işbirliği daha etkili bir 

şekilde koordine edilmelidir.

15- Milli Farkların planlama ve uygulamalarında

etkili konulardan biri de kaynak değerlerinin koruma-kul

lanma dengesi içersinde hizmete sunulabılrresidır. Bu

noktada optimum dengenin temin edilebilmesi; alanların 

rekreasyonel yararlanma açısından taşıma kapasitelerinin 

tam olarak bilinmesine bağlı olup, bu yönde Türkiye

şartları içinde geçerli bir model geliştirilmelidir.

16- Milli Farkların sahip oldukları kaynak değerle

rinin öneminin geniş halk kitlelerine tanıtılması ve kamu 

oyunun bilhassa televizyonda yayınlanacak eğitim program

ları ile aydınlatılması gerekir. Özellikle, okullar ve 

askerlik görevi sırasında bir eğitime yer verilmelidir.

17- Milli Farklar milletlerarası ölçekte dünya

toplumlarmın geleceğine en değerli miras olacak kaynak

ları ve mekanları içerisine aldığı ve tüm dünya milletleri

nin müşterek çabalarına tanık olduğu sebeple. Milletlera

rası kuruluşların gündeminde ağırlığını giderek artırmak

ta ve ortak formüllere ulaşılmaktadır.Türkiye bu yoğun 

milletlerarası çabalara büyük değerler katacak bir 

çoğrafı konum ve tabii ve kültürel zenginliklere ve dünya 

milletleri arasında saygılı bir mevkiye sahip olarak 

milletlerarası faaliyetlerin örnek bir temsilcisi olmalı

dır.

7.2.7 .  SAĞLANACAK FAYDALAR:

Milli parkların tesisi ve geliştirilmesine ilişkin 

6.Beş Yıllık kalkınma Planı döneminde yapılacak çalışma

lar ile aşağıda belirtilen faydalar sağlatacaktır.

-VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yatırımı 

programının uygulanması ile Milli Fark faaliyetleri 

istihdam yönünden önemli bir potansiyel arz edecektir.Bi

lindiği üzere Milli Parklar, gelişme alanlarında yer 
alan;oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonlar, kamp 

alanları, günübirlik kullanım alanları gibi turizm ve 

rekreasyon tesisleri ile, bu tesislerin idaresi, hizmet

leri ve görevlilerinin meydana getirdiği geniş bir 

istihdam alanı meydana getirir. Milli Fark içersinde veya 

yakın çevresinde yaşayan halkın tarla,bağ, bahçelerinde



ürettiği tarım ve hayvancılık ürünlerini en yakın pazar 

olan Milli Park içersindeki bu turizm ve rekreasyon 

tesislerine satışı ile önemli bir ekonomik potansiyel 

oluşmakta, turizm ve rekreasyon alanlarının taleplerine 

paralel olarak da üretimin daha entansif yapılması, meka- 

nizasyonu ve üretim artışı efe teşvik edilmektedir.T&rım 

'ürünlerindeki bu canlılık bölge ve yurt ekonomisine büyük 

bir katkı temin etmekte, aynı zamanda tarırn alanında yeni 

istihdam potonsıyeli ortaya çıkarmaktadır.Yine bölge 

halkının hediyelik eşya olarak otantik malzemeler üretme

siyle de el emeğinin değerlendirilmesi, küçük ev atölye

lerinin kurulmasıyla yeni istihdam alanları ortaya 

çıkacaktır.

-Milli Farkların turizm alanlarında yapılacak olan 

alt yapı (yol, su elektrik, kanalizasyon v.b) ve üst yapı( 

oteller, tatil köyleri, kamp alanaları vb.) tesisleri 

inşaat sektörü için taşlı taşına bir istihdam alanı 

yaratacak ve bu sebeple de hem bölge için hem de ülke 

için büyük bir ekonomik canlılık yaratılmış olacaktır.

- 6. BYKP dönemi sonunda Milli Farkların yerli ve 

yabancı ziyaretçi sayısının 5.000.000'e ulaşacağı ve söz 

konusu ziyaretçilerin günlük harcama miktarı dikkate 

alındığında, Turizm Sektörü için büyük bir ekonomik 

etkinlik sağlanmış olacaktır.

- Milli Park tesisine dair yapılan çalışmalarla 

tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerimizin 

korunmasının yanısıra , koruma-kullanma dengesi içerisinde, 

halkın istifadesine açılarak biyolojik ve psikolojik 

ihtiyaçlarımızı tatmin edici insan-tabiat ilişkilerinin 

ahenkleştirilmesi gibi çok yönlü faydalar sağlanacak ve 
bu yolla gelecek kuşaklara da içinde yaşarabilir bir 

dünya bırakılabilecektir.

- Milli Parkların en etkili fonksiyonları 1. zon da 

(mutlak koruma zonu) tam bir koruma ile ortaya çıkmakta

dır . Yeryüzünde her geçen gün pek çok bitki ve hayvan türü 

tamamen yok olmaktadır. iteleri yitirdiğimizin farkında 

olmadan altyapı çalışmalarıyla, açmalar, yangınlarla, 

barajlarla, sanayi için yapılan yanlış yerleşimlerle 

tıpta, sanayide, tarımda kullanılabilecek bitki türleri 

teker teker ortadan kaybolmaktadır. Beydağları Sahil Milli 

Eürkımızda dünya üzerinde yeni bulunmuş ve isimlendiril

miş 6 tür 25 endemik ve yurdumuz içinde 125 endemik bitki
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türü bulunmaktadır ki bunların bir kısmı relikt endemik- 

lerdir. Bu türler tam bir koruma altına alınmaları saye

sinde hayatta kalabilmişlerdir.Aynı şekilde böceklerden 

sürüngenlere ve memelilere, balıklardan kuşlara kadar 

bütün yaban hayatının tabii yaşama ortamları içerisinde 

korunmaları ve her türlü çevre kirliliğinden uzakta 

tutulmaları efe aynı derecede önemlidir. Jeomorfolojik 

yapıları, jeolojik uluşumları ve hidrolojik özellikleri 

ve kültürel mülkleri de tam bir koruma altına aldığımız 

takdirde para ile ölçülemeyecek bir değer temin etmiş 

oluruzki bu bugünkü nesile değil gelecek nesillere de 

bırakılabilecek en büyük miras olacaktır.

Milli F&rklar içerisinde yer alan ve yukarıda 

kısaca açıklanan kendine has tabii ve kültürel kaynak 

değerleri, kakir karakterleriyle eğitim ve ilim hayatı 

içinde çeşitli araştırmaların yapılabileceği emsalsiz 

birer loboratuvardır. Bu özellikleriyle birlikte estetik 

karakter ve fonksiyonların ürettiği değerler de matematik 

ifadelere oturtulamamaktadır.

Diğer taraftan bu mekanlarda koruma-kullanma 

dengesi içerisinde ve taşıma kapasitesi paralelinde 

verilen hizmetlerin dinlendirme, eğlendirme,insanların boş 

zamanlarını değerlendirmesi nitelikleriyle, kişilere 

sağlık kazandırması, günlük yaşantısının gerginliklerini 

gidermesi, dolayısıyle kişilerin çalışma hayatında daha 

verimli ve üretici olmasını sağlamasına dair yararları 

bilinmekte ve ancak ölçülememektedır.

7.3. TABİAT PARKLARI

Morfolojik ve yaban hayatı özellikleri ile üstün 

estetik değere sahip ve halkın kontrollü rekreasyonel 

kullanımlarına uygun tabiat parçalarıdır.

7.3.1 MEVCUT DURUM:

7.3.1.1- Mevzuat:

Thbiat parkları çalışmalarının kanuni temelini 2873 

sayılı Milli Edrklar Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunun 

25. maddesi teşkil etmektedir. Ayrıca Milli Farklar Fon 

Yönetmeliği bu çalışmaların eseslarını belirlemektedir.

7.3.1.2. Tteşkilat ve Personel:

l&biat parkları ile ilgili çalışmalar merkezde,



Orman Genel Müdürlüğü Milli F&rklar Eairesi Başkanlığı 
bünyesindeki Edrklar ve T&biat Anıtları Şube Müdürlüğünün 
görevleri arasında yer almaktadır.

T&şrada ise, Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde 
F&rklar ve Yaban Hayatı Şube Müdürlükleri teşkil olun
muştur. Konu ile ilgili görevler Orrran İşletire Müdürlük
leri bünyesmdede Orrran ıçı Dinlenire Yerleri Şeflikleri 
ve Orrran İşletire Şeflikleri ta ra f inek n yürütülrtektedir.

7.3.1.3- Araştırma:

IS biat F&rkları 2873 Sayılı Milli Barklar Kanunu 
ile getirilen yeni bir alan kullanımı olduğundan henüz 
herhangi bir araştırmaya konu olmamıştır. T&biat Farkları 
dahilinde bilimsel araştırmalar Kamu Kurum ve Kuruluşla
rı ile, ilgili Fakülte ve enstitülerle müştereken sürdü
rülecektir .

7.3.1.4- Uluslararası İlişkiler

Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Tabiat ve Tabiat 
kaynaklarını Koruna Birliği (I.U.C.N), Avrupa Konseyi 
Eakanlar Komitesi, Uhesco ve diğer teşekküllerin kongre 
ve toplantılarının tavsiye kararları Tabiat F&rkları 
çalışmalarında gözönünde bulundurulmaktadır.

7.3.1.5- Mevcut Tabiat F&rkları:

2873 sayılı Milli F&rklar Kanununun 2 ncı maddesi b 
bendindeki tanıma uygun 3 adet a tipi Orman İçi Dinlenme 
Yeri (Ölü deniz - kıdrak ve Çatak) aynı kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci parağrafı hükmü gereğince Bakanlık 
N&karnı Oluru ile 2 adet Tabiat Parkı olarak tefrik ve 
tesis edilmiştir.Mevcut 2 adet tabiat parkının yer ve 
saha özellikleri tablo 55'de gösterilmiştir.

Tablo: 55- Mevcut Tabiat F&rkları

/tlı İli ilçesi Alanı (Ha) Kaynak Değer Ayrılıra T&r. Ziy Hiz.

Ölüdenız-Kıdrak Muğla-Fethiye 950.00 Thbiı, tarihi 
ve arkeolojik 
dinlenme-eğ
lenme

1.12.1983 Piknik, kamping 
su sporları, 
büfe

Çhtak Çorum-ferkez 387,50 Tâbi i, dinlen
ire , eğlenme

-8.6.1984 ' Piknik,kamping, 
büfe

TOPLAM : 1337.50



Ülkemiz, milli ve milletlerarası seviyede Thbıat 
Ehrkı olyabilecek çok sayıda yöreye sahip bulunmakla 
beraber gerekli etüd envanter çalışrTaları henüz tamamlan
mamıştır .

7.3.1.6-  Potansiyel alanlar:

6831 sayılı Orman Kanununa göre Milli Eörk olarak 
tefrik ve tesis edilen, fakat 2873 sayılı Kanunda yer 
alan Milli F&rk tarifine uymayan, öncelikle tabiat parkı 
olarak tefrik edilecek 6 adet Milli Fark ile, 2873 Sayılı 
Kanuna göre Thbiat Parkı olabilecek potansiyele sahip 16 
alanın isimleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Soğuksu-Kızılcaharmm
2- Yozgat çamlığı
3- Manisa Eağı
4- İlgaz Dağları-Kastamonu
5- Kovada Gölü
6- Munzur \&disi-Tunoeli

İhbiat Farkı olarak Ttefrik Edilecek Potansiyel 
Alanlar:

1- Abant Gölü-Bolu
2- Ayvalık Adalar
3- Sis Eağı-Giresun
4- Ihlara Vadısı-Kfevşehir
5- Bendımahı Şelalesi-, Elazığ
6- Kop Geçidi-Zigana
7- Dimçayı Yöresi-Alanya
8- Hatila Vadisi-Artvin
9- Kuzuluya y la -Adapazarı
10- Bora bay-Amasya
11- çamkoru-Ankara
12- Karagöl-Ankara
13- Beynam Ormanı-Ankara
14- Düzlerçamı-Antalya
15- Kurşunlu Şelalesi-Antalya
16- Salda Gölü-Burdur

7 . 3 . 1 . 7 -  İstihdam:

Henüz 2 adet olan Ih biat F&rklarında çalıştırılan 
daimi ve geçici işçi sayıları toplam olarak 120 adam/ay, 
12 adam/yıl dır.



7.3.2. PROBL.EMLFJö
1. Mevzua t: Özel bir arazı kuilanrıa ve kaynak 

amenajnanı düzeni gerektiren tabiat parkları çalışmala
rında 2873 sayılı Milli Parklar Kanununcb açıklanan, 
lübıat Parkları uzun devreli geJ işim planı, yerel gelişire 
planı ve kayrak aırenajman planlarının ne şekilde yapıla
cağını detaylı olarak açıklayan teknik ızahname mevcut 
değildir.lübiat Parkları içerisinde yer alan bazı sahala
rın Turizm Ibşvik Kanununun ilgili maddesine dayanılarak, 
turizm alanı ve merkezi ilan edilmesi problem olmaktadır. 
Merkez ve taşra teşkilatı görev yetki ve sorumluluk 
yönetmeliklerinin olmaması ela büyük bir eksikliktir.

2. Teşkilat ve Personel: Tabiat Parkları hizmetle- 
nin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için Merkezde ve 
taşrada yeteri kadar teknik ve tali elamanların temmı 
gerekmektedir.Tabiat Parkları kaynak değerlerinin 
çeşitlilik arzetmesi, mevcut personelin mesleki eğitimi 
problemini de beraberinde getirmektedir.

3- Finansman: Bu çalışmalara bütçeden yeterince 
kaynak ayrılmaması, çalışmalarda darboğazlar meydana 
getirmektedir.

4- Koordinasyon : Tabiat Parklarında kaynak ve 
manzara bütünüğü ile idari bütünlüğün çok önemli olmasına 
rağmen ülkemizde kadastro çalışmalarının ve arazı 
kabiliyet sınıfı çalışmalarının henüz tamamlanmamış 
olması mülkiyet problemlerinin çözülmesinde önemli 
tıkanıklıklar yaratmakta bu cfa koordinasyonu olumsuz 
yönde etkilemektedir.

5- Kamoyu: Tabiat Parklarında kaynak değerlerinin 
muhafazası için mutlak surette kapasıtelerinın üzerinde 
ziyaretçiler tarafından kullanılmaması gerekir.Kapasite 
üstü kullanım zemin kompaktlaşması yaratmakta, neşcere- 
lerin geleceği tehlikeye düşmekte, alt ve üst yapı 
tesisleri kafi gelmemek te-ve şikayetlere neden olmaktadır.

6- Uygulama : Taşrada merkeze danışılmadan yapıları 
gelişim plan ve porje uygulama değişiklikleri, bazen 
telafisi imkansız büyük problemler yaratmaktadır.

7- Eğitim ve Araştırma : Milli Parklar bölümünde 
belirtilen problemler Tabiat Parkları konusunda dâ 
mevcuttur.



Tabiat Parkları, Milli Parklar Kanunu ile gelişti
rilmiş yeni bir kavram olması nedeniyle henüz ülkemizde 
yaygın bir uygulamaya konulamamıştır. Tabiat Parklarında 
kaynak değerlerinin sürekliliğinin sağlanması ve ziyaret
çilerin kontrollü kullanımı esastır. Avrupa 'efe bu Özel
liklere sahip sahalar, bölgesel tabii park olarak 
adlandırılraktadır. B&zı Avrupa ülkelerindeki bölgesel 
tabii parkların durumları aşağıcfe gösterilmiştir.

Ülkesi Adedi Toplam Alanı (Ha.)

F.Almanya 53 2.900.000
Belçika 1 12.000
İtalya 2 71.800
Fransa 18 3.000.000
İngiltere 9 900.000
Türkiye(Mevcutdurum)2 1.337
7.3.4- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
7.3.4.1- Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminden Önceki 

Gelişmeler ve Gerçekleşmeler:
Ülkemizde planlı döneme kadar tabiat parkları 

konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Planlı dönemin başlangıç yılı olan 1963 yılından 

itibaren 2 adet tabiat parkına (Ölüdeniz-Kıdrak, Çatak) 
cari fıatlarla 36.229.999 TL.lık yatırım yapılmıştır.

7.3.4.2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemin
deki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler:

1985 yılından bu güne kadar yukarıda belirtilen iki 
tabiat parkına cari fıatlarla 28.500.000 Tl. lık yatırım 
yapılmıştır.

7. 3.5.VI. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDEKİ HEDEFLER
Milli Parklar Kanununun yürürlüğe girmesinden bu 

yana iki saha Tabiat Parkı statüsüne alınmıştır.Plan 
dönemi içinde öncelikle tabiat parkı olarak tefrik 
edilecek 6 adet Milli Park; kaynak değerleri yönünden 
yapılan incelemeler neticesinde Tabiat Parkı statüsünde 
değerlendirilecek, plan ve projeleri gereği geliştirile
cektir. Ayrıca potansiyel alanlar içinde öncelikle ele 
alınması gerekli sahalar etüd edilerek tabiat parkı 
statüsüne alınacaktır.

2 1 2



7.3.6- AMNMAST GEREKEN TEDBİRLER VE TAKİP EDİLECEK 
POLİTİKALAR:

Milli Parklar bölümünde bu başlık altında belirti
len hususlar Tabiat Parkları içinde geçerlıdır.

7.3.7- SAĞLANACAK FAYDALAR:
Tabiat Parkı tesisine dair yapılan çalışmalarla 

tabii ortamlarda , koruma kullanma dengesi içinde , halkın 
günden güne artan açık havada eğlenme ve dinlenme ihtiya
cı düzenli bir şekilde temin edilecek, ziyaretçilerin, 
Tabiat Parkı kaynak dikerlerini yakından tanıması 
sağlanarak, tabiat sevgisi ve tabii ortamlarda yaşarm 
arzusu güçlendirilecektir.

Tabiat Parkları dahilinde(Mutlak Koruma Zonlarında- 
kı kaynak değerlerinin korunarak gelecek nesillere 
bozulmadan intikal ettirilmesi temin edilecek ve bakır 
karakterleriyle bu alanlar, eğitim ve bilim hayatı içinde 
çeşitli araştırmaların yapılabileceği birer laboratuar 
olarak kullanılabilecektir.

7 .4-TABİATI KORUMA ALANLARI VE TABİİ ÇEVRE SORUNLARI
7.4.1- MEVCUT DURUM: Elverişli ıklım ve jeolojik 

yapısı nedeniyle ülkemiz, tabiat ve tabiat kaynakları 
itibariyle son derece zengin bir potansiyele sahiptir.Av
rupa 'da yaşayan bitki ve hayvan türlerinin büyük bir 
bölümünün tabii olarak bulunması, ayrıca nesli tehlikeye 
düşmüş türler, habıtatlar ve ekosıstemlerı ihtiva etmesi 
ile de ülkemiz ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır.

Bu önemi karşısında tabii kaynaklarımızın, özellik
le bilim ve eğitim bakımından önem arzeden, nadir, 
tehlikeye maruz veya nesli tehlikeye düşmüş flora ve 
fauna ile hâbıtat ve ekosıstomlerin; bugün ve gelecek 
nesillerin istifadesini, bitki ve hayvan türlerinin 
genetik çeşitlerinin idamesini, bilim ve eğitim çalışma
ları için tabii karakteri bozulmamış v^ya nispeten az 
bozulmuş mekanların teminini gerçekleştirmek üzere 
korunması, bu amaçla Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik 
Rezervler ve Biyosfer Rezervleri tesis <xlılmr‘Sİ, bu gibi 
sağlıklı çevrelerin muhafazası, geliştirilmesi ve ıslahı 
yoluyla çağımızın en büyük meselelerinden bırı olan çevre 
sorunlarının önlenmesi çalışmalarına katkı sağlanması, 
tabiatı koruma alanları ve tabii çevrr> sorunları başlığı 
altında toplanan çalışmaların ana amaçlarını teşkil 
etmektedir. 910



Tabiatı Koruma Alanları ve Tabii Çevre sorunları 
konusundaki mevcut durum (güncel bir konu olması ve 
gelecek açısından büyük bir önem arzetmesi bakımından) 
Mevzuat, Teşkilat ve Personel, Milletlerarası İlişkiler, 
Araştırmalar, Mevcut Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik 
Rezervler ve Biosfer Rezervleri, Potonsiyel Alanlar 
başlıkları altında incelenmiştir.

7.4.1.1- Mevzuat:
Ülkemizde tabiat ve tabii kaynakların korunmasına 

yönelik tabiatı koruma alanları tesisi ve tabii çevre 
sorunları çalışmalarına ilk kez, 1595 sayılı Orman 
Bakanlığının Kuruluş ve görevleri hakkmcbki kanun ;6831 
Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümlerine istinaden, 
1977 yılinek taşlanmıştır.

Bilahare 1595 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış 
ve 1983 yılında da 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 
çıkarılmıştır.

Bu Kanunla bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan 
nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş
ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği 
seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli 
olan, sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla tefrik ve tesis 
olunan "Tabiatı Koruma Alanı" Statüsü getirilmiştir.Bu 
koruma alanları, amaçları itibariyle, büyük ölçüde
biyogenetik veya biyosfer rezervleri için belirlenen
kriterlere de uygun niteliklte sahalardır.

Tabiatı Koruma alanı çalışmaları, bu özel mevzuatı
nın yanısıra, 1984 tarihinde yürürlüğe giren Orman Genel 
Müdürlüğü teşkilat ve Görevleri Hakkındakı Kanun Hükmünde 2 
kararname ile Milli Parklar Dairesi Başkanlığının 
görevleri arasında yer almıştır.

Bu konuda Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) gibi Milletlerarası 
Kuruluşlar tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanarak yürürlüğe giren üç Milletlerarası 
Sözleşme bulunmaktadır.

Ayrıca . Avrupa Konseyine üye ülkelerin Çevrenin 
Korunmasınck sorumlu Eakanlarının belli dönemlerde bıraraya ı 
gelerek tabiatın korunması hususunda aldıkları Resmi



Kararlar ile, UNESCO teşkilatı tarafından insan ve tabii 
çevre münasebetlerini düzenlemek amacıyla sürdürülen 
"insan ve biyosfer" (M.A.B.) programı da bütün bu 
mevzuatları destekleyen önemli ve uyulması gerekli karar 
ve programlardır.

Bahsedilmesi gerekli bir diğer mevzuat da Ülkemizde 
biyogenetik ve biyosfer rezervlerinin tesisini öngören ve 
1977 yılında alınan "Bakanlık 01uru"dur.

7.4.1.2- Teşkilat ve Personel:
Tabiatı Koruma Alanları, biyogenetik rezervler, 

biyosfer rezervleri, özel koruma alanları ve dünya tabii 
miras sitleri gibi Milli ve Milletlerarası Koruma statü
lerinin tesis ve planlaması ile tabii çevre sorunlarına 
dair ış ve işlemler, 1977 yılında bir daire başkanlığı 
düzeyinde ele alınmış iken, halihazırda Milli Parklar 
Dairesi Başkanlığının Parklar ve Tabiat Anıtları Şubesi 
bünyesinde 3 kişilik bir ekip tarafından yürütülmeye 
çalışılmaktadır.

7.4.1.3-ARAŞTIRMA:
Tabiat ve tabiat kaynaklarının korunması konusunda 

yapılması gerekli çalışmaların en önemlilerinden biri de 
ekolojik araştırmalardır.Bu amaçla ülkemizde mevcut flora 
ve fauna türlerinden halen nesilleri tehlikeye düşmüş, 
hassas ve nadir türlerin belirlenmesi çalışması tamamlan
mış olup, bu çalışmaların ilmi kuruluşlar tarafından da 
gözden geçirilmesi için teşebbüste bulunulacaktır.

Diğer bir araştırma mevzuu da; ülkemiz dahilinde 
habitat, biyosonez ve ekosistemlerin tesbiti ve harita- 
lanması ile, tehlike altında olma durumlarına göre 
öncelik sıralamalarının tesbiti çalışmalarıdır.

Bunların yanı sıra mevcut ve tefrik edilecek 
tabiatı koruma alanı, biyogenetik rezerv ve biyosfer 
rezervler dahilindeki tür tesbitleri, bunların yayılış 
alanları ve ekolojik özellikleri ile çevre faktörleri 
konularında araştırma planı modelleri ortaya koymak, söz 
konusu kaynakları eski durumuna getirmek amacıyla ıslah 
edilecek sahaların ve ıslah usûllerinin belirlenmesi 
hususları / araştırılması gerekli konular arasında yer 
almaktadır.



7.4.1.4- Milletlerarası İlişkiler:
Tabiat ve Tabiat Kaynaklarının Korunması konusunda

ki Milletlerarası ilişkiler oldukça yoğun olarak sürdü
rülmektedir . Başta, üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi 
olmak üzere, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Teşkilatı (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) Avrupa Ekonomik Komisyonu, İktisadı işbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi resmi kuruluşlarla ve 
Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını Koruma İşbirliği (İUCN) ile 
sürdürülen konuya ilişkin çalışma ve yazışmalar Milletle
rarası münasebetlerin başlıcalarmı teşkil etmektedir.

7.4.1.5. Mevcut Tabiatı Koruna Alanları, Biyogene- tik Rezervler ve Biyosfer Rezervleri:

1595 Sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden 
alınan Bakanlık Oluru ile, bugüne kadar toplam 33.444 
hektarlık 7 saha biyogenetik rezerv, toplam 14.064 
hektarlık 2 sahada biyosfer rezervi olarak tefrik edilmiş 
bulunmaktadır.

Sözkonusu alanların yeri, büyüklüğü ve tesis 
tarihleri tablo 56'da verilmiştir.

Tablo 56-Mevcut Biyogenetik ve Biyosfer Rezervleri

Adı Bölgesi ılı Alanı Karasterıstıği Tesis Tarihi
Urfa Birecik G.D.Anadolu Urfa 3200 Ha. Kelaynak Biyoge 1978

netık Rez.
Tcrmossos Akdeniz Antalya6702 Maki Florası Bıyo- 1978

genetık Rez.
Köprülü Kanyon Akdeniz Antalya 440 Ballı Servi Or. 1978

Biyogenetik r°z.
Dilek YarımadasıG.Ege Aydın 10895 Flora Biyogenetik 1978

rezervi
Köyceğiz G. Ege Muğla 30 Sığla Ormanı Bıyo- 1978

genetık Rez.
Hacer Ormanı Iç Anadolu Kayseri3799 Karaçam Biyogenetıkl978

Rez.
Kasnak Ormanı Göller-Böl-

gesi Isparta8378 Kasnak Meşesi Bıyo-1978
genetik Rez.

Sultansazlığı İç .Anadolu Kaysenl4000 Biyosfer Rez. 1978.
Kuşce.nnc tı Marmara Balıkesir 64 Biyosfer Rez. 1978

TOPLAM 45508 Ha



Her bin aynı zarrancfe tabiatı koruma alanı özelli- 
ğınede sahip bulunan bu sahaların yanı sıra, 2873 Sayılı 
Milli Fhrklar Kanunu ve bu kanunun uygulannu sıra dair 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, tabiatı korunu alanı 
olabilecek sahaların bir envanteri yapılarak öncelik 
sıralarına göre peyderpey tefrik ve tesis çalışmalarına 
taşlanmıştır.

Bu çalışanlar sonucuncfe bugüne kadar toplam 23.542 
hektar büyüklüğünde 13 sala tabiatı korunu alanı olarak 
tefrik edilmiş bulunnuktadır.

Thbiatı korunu alanlarının adı, büyüklüğü, tesis 
ve tarihi ve özellikleri tablo 57'de gösterilmiştir.

lüblo 57- Mevcut 75 biati Koruna Alanları

No Adı DülıJ* Mi. İş |. İ lil' ■ Al.m(IU) T* 'sis Tul . Kal aktcı ısı njı

1 Hacıosman 0: . Amasya Samsun 8b 24.4.1987 AUİvyal Orııı.uu

2 Tokko/.-Kongcr- 
lıduz

K .Mar.ış Dört yo L 172 29.5.1987 Kayın ıneşçoresi
nin güneyindeki 
izole yayılışı

3 Kasnak Meşesi İsparta Eğridir 1300,5 27 .7 .1987 Ülkemize has bir 
tür olan kasnak 
meşesinin tabii 
yayılış alanı

4 Sütçüler 
Sığla ormanı İsparta Sütçüler 88,5 27 . 7.1987 Ülkemiz rrmcpoltn- 

dc sığla ağacının 
elit ve izole bir 
yayılış

5 Sarıkum Sinop Sinop 785 30.7.1987 Deniz, kıyı, kımıl 
çöl, göl, sulak 
saha ckcsıstanlcrı- 
nın bir arada bu
lunduğu ekosis- 
tcmler bütünü

6 Beykoz Göknarlık İstanbul Alcmdağ 46,5 2,12,1987 İstanbul 'da yayı
lış gösteren tek 
göknar meşceresı

7 Kavaklı Zonguldak Yenice 334 28.12.1987 Çok çeşitli ağaç 
türlerinin yer 
aldığı nadir bir 
ekosistem

8 Çıtdcrc Zonguldak Yenice 721,5 29.12.1987 Istranca meşesi 
dünyadaki eşine 
ender raslanır. 
Boy ve çaptaki ör
nekleri çok çe
şitli ağaç türleri,

9 Kökez 

l---

Bolu Merkez 324 30.12.1987 Çok yaşlı ve boylu 
Uludağ göknarı ve 
kavın

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1! 0 Sülüklügöl 
\

Bolu Mudurnu 809,5 25.3.1988 Göl vc orman eko- 
sistcmlcri ile, 
zengin bir bitki 
ve hayvan toplu
luğu

] 1 Kasatura 
Körfr zı İstanbul Vize 329 18.4.2988 Trakyadakı tek 

karaçam meşçercsı

12 SulLansaz- 
lıgı Adana Yahyalı 17,200 21.4.1988 Milletlerarası 

öneme haiz bir 
sulak saha eko- 
sıstemı

13 Saka Gölü Longozu İstanbul Demirköy 1,345 29.4.1988 Dünya çapında eşsiz 
ve tehlikeye maruî 
bir subasar(alüv- 
yal)orman eko- 
sistemi

ı------
TOPLAM 23.541.5

7.4.1.6. Potansiyel Alanlar :
Ülkemiz ; sahip olduğu coğrafi konumu ve değişik 

iklim şartları nedeniyle çok zengin tabiat kaynaklarına 
ve ekosistemlerıne sahiptir. Ülkemizde, bugüne kadar 
10.000'den fazla bitki 120 kadar memeli hayvan, 400 kuş ve 
250 den fazla sürüngen, anfibia ve balık türü tesbıt 
edilmiştir. Bu türlerin pek çoğunun anavatanı Anadolu'
dur. Ayrıca göçmen kuşların paleatrik rejyondaki en büyük 
göç hareketleri Türkiye üzerinden olmaktadır. Ülkemizde, 
özellikle eşsiz, nadir ve tehlike altında bulunan flora ve 
fauna türleri için yaşama ortamı niteliğine sahip pek çok 
alan bulunmaktadır. 1977 verilerine göre Ülkemiz 20.192.378 
hektar orman, 25.014.000 hektar çayır ve mera, 49.000 
hektar sazlık ve bataklık ;1.102.000 hektar su yüzeyi ile 
çeşitli ekosistem ve geniş yaşama ortamı potansiyeline 
sahiptir.

Potansiyel alanların başlıcaları şunlardır :
1-Kerme Körfezi-Deniz parkı (BYR)
2-Datça Yarımadası (BYR)
3-Meriç Deltası-Su kuşları (BYR)
4-Yumurtalık lagünü-Deniz Kablumbağası (BGR)
5-Rize Kaçkar Dağları (BYR)
6-Köprülü Kanyon Milli Parkı (BYR)
7-Çoruh Vadisi (BYR)
8-Tunceli Munzur Vadisi (BYR)



9-Konya-Bozdağ-Y.Koyuncu (BGR)
10-Aladağlar-Yedigöller-Şelale (BYR)
11-Beyşehir Gölü (BYR)
12-B.Menderes Deltası (BYR)
13-Tuzgölü (BYR)
14-Akyatan lagünü (BYR)
15-Göksu Deltası (BYR)
16-Çıldırgölü (BYR)
17-Menemen Homa Dalyanı (BYR)
18-Köyceğiz gölü ve dalyan (BYR)
19-Kayseri-Köşgerlidağ (TKA)
20-K.Maraş-Almadağı (TKA)
21-K.Maraş-Göksun-Malakhaser (TKA)
22-Tokat-Erbaa-Çatalan (TKA)
23-Tokat-Niksar-Akıncıköy (TKA)
24-Bafra-Çamgölü (BGR)
25-Antalya-Elmalı-Çığlıkara (BGR)
26-Antalya-Söğüt-Ballıksu (BGR)
27-Antalya-Akseki-Türklerdağı (İKA)
28-Antalya-Elmalı-Tekkederesi (BGR)
29-Antalya-Kumluca-Dibek Ormanı (BGR)
30-Artvin-Karagöl (TKA)
31-Hopa-Arhavi-Çamburnu (BGR)
32-Balıkesir-Edremıt-Kazdağı (BGR)
33-Bolu-Çaydurt-Güneygidriş (BGR)
34-Bolu-Seben-Korucuköyü (BGR)
35-Kars-Sarıkamış-Ziyarettepesi (TKA)
36-Erzurum-Yukarı Narman Havzası (TKA)
37-Kütahya-Tavşanlı-Vakıf Köyü (BGR)
38-Burdur-Bucak-Katrandağı (BGR)
39-Burdur-Bucak-Karlık (TKA)
40-Hatay-İskenderun-Amanoslar (BYR)
41-Konya-Ermenek-Kaçaşdağı (TKA)
42-Konya-Ermenek-Tekedağı (TKA)
43-Muğla-Milas Sırtlandağı (BGR)
44-Muğla-Marmaris Hurmalıbük (BGR)
45-Muğla-Ula-Kızılyaka (BGR)
46-Trabzon-Sürmene-Çamburnu (BGR)
47-Rize-İkizdere-Çağırankaya (BGR)
48-Bingöl-Çermik (TKA)
49-Afyon-Çay-Eber Gölü (BYR)
50-Ankara-Kızılcahamam-Güvem (TKA)
51-Antalya-Manavgat-Cerle Deresi (TKA)
52-Antalya-Kızıllı-Düzlerçamı (BGR)



53-Artvin-Atila VAdisi (BYR)
54-Balıkesir-Tekeçukuru (İKA)
55-Balıkesir-Susurluk-Çataldağ (TKA)
56-Eskişehir-Mihalıçcık-Çatacık (TKA)
57-Gaziantep-Oğuzeli-Karapmar (TKA)
58-Giresun-Bulancak-Ambardağı (TKA)
59-İstanbul-Demirköy-Erikligöl longozu (BGR)
60-K.Maraş-Göksün-Hançer Deresi (TKA)
61-K.Maraş-Andırın-Körçoban (TKA)
62-K.Maraş-Göksun-Cennet Yücesi (TKA)
63-Kars-Posof-Köprübaşı (TKA)
64-Kayseri-Yahyalı-Hacer Ormanı (BGR)
65-Kayseri-Pınarbaşı-Melikgazi (TKA)
66-Konya-Cihanbeyli-Traverten Konileri (TKA)
67-Kütahya-Üçtepe (TKA)
68-Kütahya-Simav-Kiçir-Alasöğüt (TKA)
69-Muğla-Fethiye-Saztokat (BGR)
70-Muğla-Fethiye-Fethiye Adaları (BGR)
71-Muğla-Bodrum-Gölköy (BGR)
72-Ordu-Perşembe-Hoynat (TKA)
73-Rize-İkizdere-Çağırankaya (BYR)
74-Samsun-Bafra-Balıkgölü (BYR)
74-Sivas-Hafik-Zara-Sulak Sahaları (BGR)
76-Uşak-Sivaslı-Evrenli ve Kocadağ (TKA)
77-Urfa-Birecik-Kelaynak (BGR)
78-Zonguldak-Devrek-Mamış (TKA)
79-Nığde-Aksaray-Ihlara Vadisi (BGR)
İKA Tabiatı Koruma Alanı 
BGR Biyogenetik Rezervi 
BYR Biyosfer Rezervi
7.4.1.7. İstihdam:
Tabiatı Koruma Alanları ve Çevre sorunlarına iliş

kin olarakyapılan çalışmalarda 1988 yılında istihdam edi
len işçi miktarı aşağıdaki tablo 58'de belirtilmiştir.

Tablo 58- İstihdam Durumu

İşçinin
Niteliği

İstihdam Miktarı
Adam/Ay Adam/Yıl

Geçici İşçi 727 60,5



Tabiatı koruma alanları ile ilgili olarak karşıla
şılan başlıca problemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu konuya ilişkin mevzuat gereği tabiatı koruma 
alanları ile ilgili çalışmalar çeşitli kuruluşlara görev 
olarak verilmiştir.

b) Bu konuda ülkemizde yeterli sayıda uzman eleman 
bulunmaması çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir.

c) Bu çalışmalara bütçeden yeterince kaynak ayrıl
maması, çalışmalarda darboğazlar meydana getirmektedir.

d) Tabiatı koruma alanları statüsü 1983 yılı sonun
da yürürlüğe giren Milli Parklar Kanunu ile getirilmiş 
yeni bir statüdür. Bu sebeple de, kamu oyunda konunun 
önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Bunun sonucu olarak da 
tabiat ve tabiat kaynaklarının tüketimi, artan nüfusa 
paralel olarak devam etmektedir.

7.4.4. Diğer Ülkelerde Durum ve Karşılaştırmalar

Tabiat ve tabiat kaynaklarının çeşitli nedenlerle 
giderek azalmakta olduğunun bilincine varan bütün ülkeler 
bu konuda gerekli yasal, idari ve teknik düzenlemeleri 
yaparak uygulamaya sokmuşlardır.

Pek çok ülkenin kendi milli sınırları içinde 
yaptıkları bu düzenlemelerin yınısıra, tabiatın korunması 
çalışmalarında uygulamada birlik sağlamak, bu konuda 
Milletlerarası işbirliği ve bilgi alışverişini temin 
etmek üzere çeşitli Milletlerarası sözleşme, karar ve 
programlar uygulamaya konmuştur.

Ülkemizde de son yıllarda tabiatın korunması 
konusunda önemli çalışmalar yapılmış, Milli Parklar, 
Çevre ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları 
çıkarılmış, iki Milletlararası Sözleşme onaylanmış ve 
çeşitli proğramlara katılınmıştır.

7.4.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :
7.4.3.1. V.Beş Yıllık Kalkınma PLanı Dönemine Ka

dar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
V.Beş yıllık plan döneminden önce,herbiri aynı
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zarrancfe birer tabiatı koruma alanı statüsüne sahip 
bulunan 7 adet Biyogenetik rezerv ve 2 adet de biyosfer 
rezervi tesis edilmiş bulunmaktadır.Biyogenetik Rezerv
lerin toplam alanı 33.444 hektar,Biyosfer Rezervlerin 
toplam alanı ise,14.064 hektardır.

7.4.3.2- V.Beş Yıllık Plan Dönemindeki Gelişmeler 
ve Gerçekleşmeler :

1983 Yılında Milli Parklar Kanununun Yürürlüğe 
girmesiyle Tabiatı Koruma alanları tefrik ve tesis ça
lışmaları hız kazanmış ve 1988 yılı başlarına kadar 35 
adet sahanın etüdü tamamlanmış,bunlardan toplam 23.542 
hektarlık 13 alan,Tabiatı Koruma Alanı olarak tefrik 
edilmiş,2 saha için Avrupa Biyogenetik Rezervler şebe
kesine dahil edilmek üzere teklifte bulunulmuş, 1 
sahanın efe dünya Biyosfer Rezervleri şebekesine dahil 
edilmesi için gerekli işlemlere taşlanmıştır.

7.4.4. VI.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEF
LERİ :

VI.Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde 11 adet 
yeni Tabiatı Koruma Alanı tesis edilecek ve Tabiatı Ko
ruma Alanlarının sayısı 24 adede çıkarılacaktır.

Ayrıca,her yıl 3 adet olmak üzere, mevcut sahala
rın bu plan dönemi sonuna kadar master planlarının 
tamamlanması öngörülmektedir.

VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tesis edi
lecek Tabiatı Koruma Alanları adedi yıllar itibariyle 
aşağıda tablo 59 da gösterilmiştir.

Tablo:59- 1990-1994 Yılları Tabiatı Koruma Alan
ları Hedefleri

Yıllar Tesis Edilecek TKA 
Adet

1990 3
1991 2
1992 2
1993 2
1994 2
TOPLAM 11



Tabiatı koruma alanları tesisi sonucunda sağlana
cak faydalar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar:

a) Bu alanlarda tabii dengenin muhafazası ve ıs
lahı ile bilim ve eğitim bakımından önem arz eden nesli 
tehlikeye düşmüş flora,fauna ile tabiat ve ekosistemle- 
rin korunması ve gelecek nesillere bozulmadan bırakıl
ması ,

b) Bu konudaki çalışmalar sonucunda, konu ile 
ilgili olarak milletler arası ilişkilerin ve işbirliği
nin arttırılması,

c) Bu faaliyetler sonucunda konu ile ilgili eko
lojik araştırmaların çoğaltılması ve çeşitlenöirilmssidir

7.4.6- TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK 
TEDBİRİ .ER :

1) Özellikle tabii olarak yetişen ve koruma altı
na alınması gereken odun dışı orman ürünleri kültür 
olarak yetiştirilecek ve itina ile korunacaktır.

2) Bu konu ile ilgili çalışmalar için bütçeden 
yeterli kaynak ayrılacaktır.

3) Tabiat kaynaklarının tüketiminin önlenmesi 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

7.5- TABİAT ANITLARI :
7.5.1- MEVCUT VE POTANSİYEL TABİAT ANITLARI 

ALANLARI :
Halen 2873 sayılı Millli Parklar Kanununa göre 

tefrik ve tesis edilmiş tabiat anıtı alanı bulunmamak
tadır .

Ancak,sözkonusu Kanun'da yapılan tarife göre 
tabiat anıtı vasfına sahip 12 alanın isimleri ve 
bulundukları mahaller aşağıda belirtilmiştir.

Tabiat Anıtı Olarak Etüd-Envanter Çalışması Yapı
lacak Sahalar :



1-Balık ve Böcek Fosiller Ankara-Kızılcahamam (Güven)
2-Fosil, İnsan ayak izleri Manisa-Salihli (Çakallar Tfepesı)

7.5.2- PROBLEMLER :
Henüz uygulama alanına aktarılmamış olan tabiat 

anıtları konusunda herhangi bir problem sözkonusu değil
dir. Ancak,Personel yetersizliği sebebiyle bugüne kadar 
bu konuya gerekli ağırlığın verilmemiş olmasını bir 
problem olarak gözönünde bulundurmak gerekir.

7.5.3- DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE: KARŞILAŞTIRMA!.AR :
Milletlerarası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını Ko

ruma Birliği (I.U.C.N) Milli Parklar ve diğer korunan 
Alanlar konusunda( Milli Parklar ve eşdeğer rezervler 
listesine girecek sahalar için seçim ve idare kriterleri 
tesbit etmiştir.

Ülkemiz Tabiat Anıtları konusunda I.U.C.N. nin 
tavsiyelerini tamamen benimsemiş ve 2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu ile Milli Parklar Yönetmeliği bu kriter
ler istikametinde tanzim edilmiştir.

7.5.4- GELİŞMELER VE GERÇEKIEŞMELER :
Tabiat Anıtları konusu henüz uygulama alanına ak

tarılmadığından herhangi bir gelişme ve gerçekleşme 
mevcut değildir.

7.5.5- VI.BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERT :

3-Koç Sedir
4-0tıngo Ladinleri
5-Ulu Çınar
6-Traverten Konileri
7-Pızolit Kumsalı
8-Ardıç Meşesi
9-Buz Mağarası
10-Halisites Fosili
11-Akyatan Lagünü
12-Pınargözü Mağarası

Antalya-Elmalı 
Artvin
Bursa (Yiğitali Köyü) 
Konya-Cihanbeyli (Boluk Gölü) 
Ula
Kastamonu 
Doğu Beyazıt
İstanbul-Pendik (Dalayoba)
Adana
Konya

Tabiat ve tabiat olaylarının oldukça uzun bir za-



man periyodu içerisinde meydana getirdiği Tabiat Anıt
larının milli bir miras olarak korunmalarını temin etmek, 
her türlü çevre sorunlarından uzaklaştırmak,halkımızın 
ve eğitim kurumlarının eğitim ve ilmi araştırmalarına 
mekan teşkil etmek,tabiat ve çevre koruma fikrini ve 
yaklaşımını temin etmek,iç ve dış turizme hizmet etmek 
üzere plan döneminde amaçlanan hedefler aşağıda açık
lanmıştır.

Eğitim kurumlan,Üniversiteler,araştırma kuruluş
ları ve kamu kurum ve kuruluşları ile etkili bir işbir
liği içerisinde yurt çapında yapılacak tarama çalışma
sıyla Tabiat Anıtı olabilecek sahaların etüd ve envan
terleri ta namla ra ra k gerekli bütün bilgi, bel
ge ve döKÜmanlar toplanacaktır.

Sahalar önceliklerine göre bir sıralamaya tabii 
tutularak acil koruma ihtiyacı olan yörelerimizden 
başlamak üzere finansman ve teknik işgücü paralelinde, 
Tabiat Anıtları tefrik ve tesis edilecektir.

Tabiat Anıtlarından planlanması, uygulanması ve 
uygulamaların denetimi için merkezde farklı meslek 
mensuplarından meydana gelecek enaz bir tim kurulacak
tır. Bu çalışma timi vasıtasıyla ana plan dönemi sonuna 
kadar bütün etüd ve envanter çalışmalarının % 80'ini 
bitirmek üzere koordinasyon ve zamanlama programları 
yapılacaktır.

Tabiat anıtı olabileceği tesbit edilen sahaların 
% 601 inin tefrik ve tesis edilmesi ana hedef olarak 
alınmıştır.

Koruma-kullanma dengesi içerisinde her saha için 
ayrı ayrı tesbit edilecek taşıma kapasitesine göre, iç 
ve dış turizme hizmet etmek üzere ziyaretçi tesis
leri ve düzenlemeleri yapılarak plan dönemi sonunda 
yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaştı
rılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

7.5.6- TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK 
TEDBİRLER:

1- Tabiat Anıtları Gelişme Planlaması ve Kaynak 
Amenajman Planlamasının dolaylı olarak açıklanacağı 
teknik kılavuz en kısa sürede çıkarılacaktır.

2- Merkez ve taşra teşkilatı görev ve sorumluluk
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yönektmeliği hazırlanacaktır.
3- İhtiyaç duyulan teknik ve yardımcı personel 

kadroları temin edilecektir.
4- Yatırımların zamanında tamamlanabilmesi için 

gereken finasman ihtiyacı tam olarak karşılanacaktır.
Her türlü koruma, kurtarma, tanıtım, ulaştırma, 

haberleşme, araç,gereç, malzeme ve ekipman ihtiyacı 
karşılanacaktır.

6- Kamu kurum ve Kuruluşları, eğitim kurumlan 
mahallli idareler, Özel Sektör ve çevrede yaşayan halk 
ile ciddi bir koordinasyon sağlanacaktır.

7- Tabiat anıtlarının tesbiti, mevcutlarının, 
özelliklerinin açıklanması, envanterlerinin yapılması, 
koruma tedbirleri için ilim ve eğitim kurumlan ile 
müşterek araştırıra çalışmaları yapılacaktır.

8- Çeşitli vasıtalarla tanıtım faaliyetlerine 
önem verilecektir.

9- Avrupa Konseyi ve bağlı kuruluşların liderli
ğinde alınan, milletlerarası seviyedeki tedbirlere 
uyulacaktır.

7.5.7.SAĞLANACAK FAYDALAR:
Bu emsalsiz açık hava müzelerimizin iç ve dış 

turizme, ilim ve eğitim kurumlarının istifadesine 
açılması çok yönlü faydalar sağlayacağı gibi, tabiatın 
olduğu gibi korunması temel fikrinin gelişmesine 
yardımcı olacaktır.

7.6. ORMAN İÇİ DİNLENME YERLERİ:
7.6.1. MEVCLTT DURUM:
Ormanlarımızdaki gelişigüzel ve düzensiz piknik 

ve kamp kullanımını disipline etmek, halkımızın günden 
güne artan açık hava rekreasyon talebini koruma-kullan- 
ma dengesi içersinde karşılamak amacıyla, üstün tabii 
ve estetik değerlere sahip, kullanım potansiyeli olan 
orman parçalarını gerekli tesis ve hizmetlerle donata
rak, iç ve dış turizm hizmetine sunmak üzere 1956 
yılından bu yana Orman İçi Dinlenme Yeri çalışmaları 
sürdürül ne ktedır. Bugüne kacfar hiznete sunulan Orman ıçı 
dinlenme yeri sayısı 312 adede ulaşmıştır.
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7.6.1.1. Mevzuat:
Devlet Orman İşletmelerince işletilen ormanlarda 

piknik ve kamp alanları olarak Orman İçi Dinlenme 
Yerleri tesis edilmekte ve işletilmektedir.Bu çalışma
ların kanuni temelini 6831 Sayılı Orman Kanununun 25. 
maddesi teşkil etmektedir. Milli Parklar ve Yönetmeliği 
ile Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi, Yönetme
liğinin .1. ve ek 5 maddeleri ile Ek 5. Maddenin uygu
lanmasına ilişkin Yönetmelik bu çalışmaların esaslarına 
belirlemektedir.

7.6.1.2. Teşkilat ve Personel:
Orman İçi Dinlenme yerleri Çalışmaları Merkezde, 

Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesindeki Parklar ve Tabiat Anıtları Şube Müdürlüğü
nün görevleri arasında yer almaktadır.

Taşrada ise, Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde 
Parklar ve Yaban Hayatı Şube Müdürlükleri teşkil 
olunmuştur.Yurt sathında Orman İçi Dinlenme yerlerinin 
kullanım potansiyeli ve hizmet düzeyleri göz önünde 
bulundurularak halen 28 Devlet Orman İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde birer adet Orman İçi Dinlenme yeri Şefliği 
bulunmakta, diğer Orman İşletme Müdürlükleri dahilinde
ki Orman İçi Dinlenme yeri çalışmaları ise ilgili Orman 
İşletme Şeflikleri tarafından yürütülmektedir.

7.6.1.3- ARAŞTIRMA
Orman İçi Dinlenme Yerleri çalışmaları ile ilgili 

olarak;
-Orman İçi rekreasyonel kullanım alanlarında 

meyil, toprak profili, ormanın yaşı, bonıtetı ve ağaç 
türü ile zemin kompaktlaşması arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi,

- Muhtelif toprak profilleri ile, ormanlarda 
kompaktlaşma yapmayan rekreasyonel Kullanım yoğunluğu
nun (kişı/hektar) belirlenmesi,

- Rekreasyonel kullanım değerlerine sahip bir 
ormanda orman işletmeciliği ile ormanın rekreasyonel 
kullanıma açılması alternatiflerinin ekonomik değerlen
dirilmesi ,
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Orman İçi rekreasyonel kullanımın , kişilerin 
işgücü ve verimlilikleri üzerindeki etkileri ve insan 
sağlığı açısından değerlendirilmesi,

- Orman içi rekreasyonel kullanım alanlarındaki 
floranın tesbıtı, bitki birliklerinin tanımlanması,

- Orman ıçı rekreasyonel kullanım alanlarının,
bulunduğu bölgenin sosyo-kültürel ve sosya-ekonomik
yapısı üzerine etkileri,

- Orman içi rekreasyonel kullanım alanlarının iş 
ve dış turizm olgusu içindeki yeri,

Orman içi rekreasyonel kullanım alanlarını
genelde aşırı şekilde yenilip içilerek çevreyi rahatsız 
edecek şekilde gürültülü eğlenilen yerler olmaktan 
çıkararak, bu sahalarda geçirilen günlerin sakin, 
tabiatla başbaşa, şehir gürültüsünden uzakta, insana 
kendini yenileme ve dinlenme imkanı veren günler 
olabilmesi için neler yapılmalıdır?Bu hususta hazırla- 
cak radyo ve televizyon proğramları ile eğitim broşür
lerinin, ikaz ve yönlendirici levhaların bu konuda 
eğitilmiş görevli personelin , toplumun üzerindeki
etkinlik derecelerinin tesbiti gibi araştırma konuları 
mevcuttur.

Yeterli uzman eleman temin edilememesisebebıyle 
bu konularda gerekli araştırmalar yapılamamaktadır.Bu
nunla beraber, planlama ve projelendirme çalışmalarında 
değerlendirmek ve yatırımları yönlendirmek açısından, 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayıları, kalış müddet
leri , nereden geldikleri, cinsiyeti, yaş grupları, 
sahayı kullanma eğilimleri, arzu ve isteklerinin 
belirlenmesi gibi anket ve istatistik çalışmaları ile 
rezerv sahaların belirlenmesi yönünden gerekli ön etüd 
ve envanter çalışmaları sürdürülmektedir.

AYrıca, bazı Orman İçi Dinlenme Yerlerinde 
endemik bitki türlerinin ve kültürel değerlerinin 
tespiti yapılabilmiştir.

7.6.1.4- Uluslararası İlişkiler:
Üyesi bulunduğumuz Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını 

Koruma Birliği (l.U.C.N) kongre ve toplantılarının tavsiye 
kararları Orman İçi Dinlenme Yerleri çalışmalarında da



gözönünde bulundurulmaktadır.Bu çalışmaların daha 
yeterli seviyeye ulaştırılabilmesi için Uluslararası 
ilişkilerin daha geniş boyutlarda sürdürülmesi gerekli 
görülmektedir.

7.6.1.5- Mevcut ve Potansiyel Orman İçi Dinlenme
Alanları :

7.6.1.5.1- Mevcut Alanlar :
Orman İçi Dinlenme Yerleri , uygulamada sahip 

olduğu kaynak değerleri .ziyaretçi potansiyeli ve tesis 
amaçlarına göre aşağıdaki şekilde sınıf landırılmaktadır.

(A) Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri : Yüksek kaynak 
ve ziyaretçi potansiyeli bulunan günübirlik piknik,ça
dırlı ve karavanlı kamp ve sabit geceleme tesislerine sa
hip sahalardır.

(B) Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri : Günübirlik 
piknik kullanım tesislerine sahip sahalardır. Büyük şehir 
merkezlerinin yakın çevresinde düzenlenirler.

(C) Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri : Kaynak değeri 
ve ziyaretçi potansiyeli oldukça sınırlı ve mahalli ihti
yaçları karşılamak üzere tesis edilen sahalardır.

Mevcut Orman İçi, Dinlenme Yerlerinin Orman Bölge 
Müdürlüklerine göre ve tipleri itibariyle dağılımı aşağı
daki tablo 60'da gösterilmiştir.

7.6.1.5.2- Potansiyel Alanlar :
Açık hava rekreasyonel kullanımın ülke sathında 

karşılanması açısından 20 milyon Ha.lık ormanlık alanı
mızda bu amaca uygun geniş bir ootansiyel mevcuttur.

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin ülke sathında geliş
tirilmesinde öncelik sırası yörenin turizm potansiyeli de 
dikkate alınarak tesbit edilmiş ve dört bölgeye ayrılmış
tır.

1- Edirne'den İskenderun'a kadar uzanan sahil bandı
2- Ege ve Akdeniz bandını Ankara' ya bağlayan ana yol 

güzergahının yakın çevresi
3- Karadeniz sahil bandı
4- Doğu Anadolu'ya ulaşan anayol güzergahı ve yakın 

çevresi 229



Tablo : 60- Mevcut Orman İçi Dinlenme Yerleri

Orm.Bölge Müd. A Tıpı 
(ad. )

B Tipi 
(Ad. )

C Tıpı 
(ad. )

Toplama (ad) 
(ad. )

Adana 1 2 5 8
Adapazarı 1 4 3 8
Amasya 1 3 13 17
Ankara 1 3 13 17
Antalya 2 6 5 13
Artvin - 1 2 3
Balıkesir 2 3 9 14
Bolu - 1 6 7
Bursa - 1 12 13
Çanakkale 2 4 7 13
Denizli - 2 5 7
Elazığ - 5 - -

Erzurum - 1 5 6
Eskişehir - 5 11 16
Giresun - 1 10 11
İsparta - 2 12 14
İstanbul 3 18 2 23
İzmir 4 8 16 28
K.Maraş - 8 5 13
Kastamonu 2 1 19 22
Mersin 3 5 5 13
Muğla 11 4 6 21
Trabzon - 5 2 7
Zonguldak - 5 8 13
GENEL TOPLAM 33 98 181 312

Birinci bölgede,Edirne'den İskenderun'a kadar uzan- 
nan turizm potansiyeli yüksek olan sahil bandındaki ana
yol güzergahı üzerinde her günübirlik araba kullanım me
safesinde, plaj ve kamp kullanımı olan (A) tipi en az bir 
Orman İçi Dinlenme Yeri ile bu sahalarımızın arasında 
üstün tabii değerlere sahip (B) tipi Orman İçi Dinlenme 
Yerleri geliştirilmesi planlanmış ve yapılan etüt çalış
maları neticesinde,öncelikle birinci bölgedeki potansiyel 
alanlar tesbit edilerek,Rezerv Orman İçi Dinlenme Yeri 
statüsüne alınmış olup diğer bölgelerdeki etüd çalışmala
rı sürdürülmektedir.



Diğer yönden nüfusu günden güne çığ gibi büyüyen 
büyük yerleşim merkezlerinin (özellikle İstanbul,Ankara, 
İzmir gibi) açık hava rekreasyon kullanım talebinin kar
şılanmasında , mevcut sahalar ihtiyaca cevap vermediğinden, 
büyük şehirlerin yakın çevresinde yer alan,kullanım 
potansiyeline sahip Ormanlık alanların bu tip kullanıma 
tahsis edilmesi için diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile müştereken çalışmalar yapılmaktadır.

7.6.1.6- İstihdam :
Orman İçi Dinlenme Yerleri tesis,geliştirme,bakım- 

onarım hizmetlerinde 1987 yılında istihdam olunan işçi 
miktarı tablo:61 de gösterilmiştir.

Tablo : 61- İstihdam Durumu

geçİcİ işçi DAİMİ İŞÇİ
Kalifiye işçi 
(Adam/Ay)

Vasıfsız işçi 
(Adam/Ay)

Toplam 
(Adam/Ay)

(Adam/Ay)

2286 2000 4286 -

7.6.2. PROBLEMLER :
1- Mevzuat :
- Belirli bir hizmet seviyesine ulaştırılan Orman 

İçi Dinlenme Yerlerinde, Devlet Orman İşletmesi ve Döner 
Sermayesi Yönetmeliğinin Ek.5.Maddesinin Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ücretlendırme 
yapılmakta ve elde edilen gelirler o sahadaki tesislerin 
bakım ve onarımları haricinde kullanılmamakta,zaten ye
tersiz olan yatırım ödeneklerine katkı sa ğlanaıtu ırakta dır.

2- Teşkilat ve Personel :
- Orman İçi Dinlenme Yerleri hizmetlerinin gereğin

ce yürütülebilmesi için kuruluş şemalarında yer alan 
özellikle teknik personelin temin edilmesi mümkün 
olamamaktadır.

- Mevcut Teknik Personel Atama Yönetmeliği çerçeve
sinde bu çalışmalara karşı yetenekli ve ilgili Eğitim 
Kuronlarınca belirlenen teknik elemanların doğrudan 
doğruya bu hizmetlerde görev alması sağlanamamaktadır.



Kurumumuzca halen çalışmakta olan bu konuda 
deneyimli, bilgili ve tecrübeli teknik personel sayısında, 
daha iyi maddi imkanlar veren, sözleşmeli personel 
çalıştırma statüsü uygulayan kurum ve kuruluşların cazip 
imkanları nedeniyle, daha da azalma görülmektedir.

3- Firansman :
- Geniş halk kitlelerine hizmet veren Orman İçi 

Dinlenme Yerleri için ayrılabilen ödenekler , hizmetin 
gerektirdiği ödenek miktarının çok altında kalmakta ve bu 
durumda da kamu oyunun büyük boyutlarda olan bu yöndeki 
talebine tam anlamı ile cevap verilememektedir.

4- Koordinasyon :
Orman içi Dinlenme Yerleri ile ilgili muhtelif 

çalışmalar diğer kamu kuruluşlarının teknik imkanlarından 
yararlanmayı gerekli kılmaktadır.Bu nedenle planlama, 
projelendirme ve uygulama çalışmalarında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Turizm 
Bankası A.Ş., Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü), 
Bayındırlık ve İskan (Karayolları Genel Müdürlüğü iller 
Bankası A.Ş.) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı(TEK,DSİ) 
Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı (Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü), Mahalli Belediyeler ve Eğitim Kurumlan ile 
koordinasyon sağlanmaya çalışılmakta, ancak özellikle bu 
çalışmaların bu kamu kurum ve kuruluşlarının o yılkı 
programlarına da dahil ettirilmesinde bazı güçlükler 
ortaya çıkmaktadır.

5- Kamuoyu:
Orman İçi Dinlenme Yerleri piknik ve kamp sahaları 

kamuoyunun her yıl büyük ölçülerde artan talebine maruz 
bulunmaktadır. Bu sahalar idarece alınan tedbirlere 
rağmen genelde ve özellikle yerli ziyaretçiler tarafından 
aşırı ölçülerde yemek yenip, içki içilen, çevredekiler! 
rahatsız edecek şekilde görültülü eğlenilen ve artık 
meddelerin rastgele atıldığı ormanlık alanlar olarak 
kullanılmaktadır.Kamuoyunun bu yönde eğitilmesi ve 
bilinçlendirilmesi bakımından basın ve yayın organları 
vasıtasıyla etkin programlar hazırlatmaması önemli bir 
problem teşkil etmektedir.

6- Uygulama:
Yukarıda belirtilen problemler neticede uygulamaya



dönük problemler olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca, Orman İçi Dinlenme Yerlerinin genellikle 

yerleşim yerlerinden uzak mesafede olması sebebiyle tesis 
maliyetlerinin yüksekliği ve alt yapı hizmetlerinin 
geliştirilmesi için gerekli olan makina parkının zamanın
da temin edilememesi güçlükler yaratmaktadır.

7- Eğitim ve Araştırma
Orman İçi Dinlenme Yerleri çalışmaları çerçevesinde 

yer alan ve özel ihtisas konusu özelliğine sahip etüd, 
envanter, planlama, projelendirme, uygulama, yönetim ve 
tanıtım faaliyetleri ile ilgili yurt içi eğitim programı
nın yeterli seviyede yapılamamış olması, yurt dışı 
programlarına önem verilmemiş olması hususu önemli 
problemi teşkil etmektedir.

Diğer taraftan Araştırma bölümünde yer alan 
hususların biran önce araştırılarak elde edilen sonuçla
rın uygulamaya aktarılamaması]hususu da problem problem ol- 
rruya devam etmektedir.

7.6.3.DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR:
Ülkemizde 20 milyon Ha. ormanlık alanda 312 adet 

toplam 15.000 Ha.lık alan açık hava kullanım talebinin 
karşılanması için "Orma’n İçi Dinlenme Yeri "olarak tefrik 
edilmiştir.

Batı Almanya'da ormanlık alanların % 2'si bu tür 
kullanım için ayrılmakta ve talep paralelinde bu oran 
daha da arttırılmaktadır. Bu % 2 oranın ülkemiz düzeyinde 
uygulanması halinde 400.000 Ha.lık ormanlık alanın Orman 
İçi Dinlenmş Yeri olarak hizmete sunulması gerekmektedir.

Fransa ve Batı Almanya'da büyük yerleşim merkezleri 
çevresinde açık hava rekreasyonel kullabım talebinin 
karşılanması için kışı başına minimum 40 m , maksimum 80 
m2 ormanlık rekreasyon alanı tefrik edilmektedir.Bu 
verilere göre İstanbul metropoliteninin bugünkü minimum 
ve maksimum rekreasyon alanı ihtiyacı nüfus 6 milyon 
olarak alındığında minumum 24.000 ha. maksimum 48.000 
Ha.dır.Halen İstanbul halkının hizmetine sunulan 23 adet 
Orman İçi Dinlenme Yerinin toplam alanı 600 Ha. civarındadır.

Netice itibariyle, ziyaretçi talebine karşılık 
rekreasyonel kullanım alanı büyüklüğü yetersiz kaldığında
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mevcut Orman içi Dinlenme Yerleri taşıma kapasiteleri 
üzerinde kullanıma maruz bulunmakta, zemin kompaktlaşma- 
sına sebebiyet verilmekte, ormanın geleceği tehlikeye 
düşmektedir.

7.6.4- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
7.64.1- Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 

Kadir Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
5. BYKP dönemine kadar olan gelişmeler plan 

dönemleri itibariyle aşağıda tablo 62'de gösterilmiştir.
Tâblo:62 Beşinci Beş Yıllık Kalkınıra Planı Dönemi 

Öncesi Orran İçi Dinlenme Yerleri fâali
yetleri

Orran ıçı Dinlenme Yerleri

Plan Dönemi
Mevcut 
( Adet)

Programa Alınan 
(Yıllık Ortalara) 

(Adet)
Plan öncesi 12 -

1963-1967 118 118
1968-1972 173 173
1973-1977 208 172

1978 222 185
1979-1983 2 41 152

1984 246 159

7.6.4.2 . Beşinci Beş Yıllık 
deki Gelişmeler ve

Kalkınma Planı Dönemin- 
Gerçekleşmeler :

1985 yılıncfe mevcut olan 257 orran içi dinlenme ye
rinden 181 adedi yatırım programına alınmıştır.

1986 yılında mevcut 271 orran ıçı dinlenme yerinden 
204’ü yatırım programına alınmıştır. 5. BYKP dönemi so
nunda orran içi dinlenme yeri sayısının 295'e çıkarılması 
hedeflenmiştir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı donemi Orran Içı 
Dinlenme Yerleri faaliyetleri aşağıda tablo 63'de göste
rilmiştir.
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Tdblo 63- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dö
nemi Orrmn İçi Dinlenire Yerleri
Faaliyetleri

Yılı Orman Içı Dinlenme 
Yeri Sayısı

Yatırım Programına Alınan 
Ornan İçi Dinlenme Yeri 
Sayısı

1985 257 181
1986 2 71 204
1987 287 213
1988 progra m 312 249
1989 program 320 260

7.6.5. VI. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ :

Halen ülke sathıncb 312 adet Orman İçi Dinlenme Ye
ri tefrik edilmiş durumdadır. Ancak bu sahalarda , finans
man ve nitelikli personel yetersizliği nedeniyle belirli 
hizmet düzeyinin üzerine çıkılamamıştır.

VI. Beş Yıllık Kalkınıra Planı dönemi içinde mevcut 
sahaların özellikle kaynak değeri ve ziyaretçi potansiye
li yüksek olanların geliştirilerek hizmet seviyelerinin 
ve kalitelerinin arttırılması çalışmalarına öncelik veri
lecek, bunun yanında büyük yerleşim merkezlerinin açık 
hava rekreasyon kullanım taleplerinin karşılanması ile 
turizmde öncelikli bölgelerde tefrik edilen üstün estetik 
değere sahip sahalar, yatırım programlarına alınarak iç 
ve dış turizme hitap edecek şekilde gerekli hizmetlerle 
dona 11bacaktır.

Plan döneminde Orman İçi Dinlenme Yerlerinin sayısı, 
alanı, yatırım miktarı ve ziyaretçi durumu itibariyle ge
lişme durumu aşağıdaki tablo 64'de gösterilmiştir.

T&blo 64- Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 
Orman İçi Dinlenme Yerleri Hedefleri

Yılı Orman İçi dinlenme 
yeri sayısı

Orman İçi Dinlenme 
Yeri Alanı (Ha.)

1990 325 16.000
1991 335 16.500
1992 345 17.000
1993 355 17.500
1994 365 18.000



7.6.6. TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK 

TEDBİRLEK :

Orrran İçi Dinlen ne Yerleri çalışmalarıyla yurt sat

hında, ıç ve dış turizm piknik ve kamping talebine, koru

ma -kullanma dengesi içinde gereğince cevap verebilmek, 
böylelikle tabii, rekreasyonel ve kültürfel kaynak değer

lerinin kamu oyuna tanıtılarak koruna bilinci ve sevgisi

ni pekiştirmek, dolayısıyla efe bu değerlerin gelecek ne

silere intikalini sağlayabilmek maksadıyla aşağıda belir

tilen tedbir ve politikaların üzerinde önemle durulacak

tır.

1. Saha ve hizmet bütünlüğünün sağlanması bakımın

dan Orman Içı Dinlenme yerleri bitişiğindeki veya içinde

ki alanların kamulaştırılabilnesı hususunun ilgili mevzu

atta yer alması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

2. Orman İçi Dinlenme Yerlerinde elde edilen ücret 

gelirlerinin o sahada yatırım çalışmalarıncfe da kullanı

labilmesi için Devlet Ornan işletmesi ve Döner Sermayesi 

Yönetmeliğinin Ek. 5. maddesinin uygulanmasına ilişkin 

Yönetmelikte gerekli değişiklik yapılacaktır.

3. Turizm Sektörü çalışmaları ile ilgili Kanunlar 

(imar, turizm Tteşyık, Kültür ve İhbiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu) arasında, uygulamaları engelleyici çelişkili 

hükümlerin ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde 

bulunulacaktır.

4. OGM Kuruluş şemalarıncfe yer alan personelin 

istihcfemı sağlanacaktır.

5. Diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yet

kili ve sürekli koordinasyon sağlanacaktır.

6. Orman İçi Dinlenme Yerleri ile ilgili araştırıl

ması gerekli konular Ormancılık Araştırma Enstitülerince 

araştırılarak uygulamaya konulacaktır.

7. Çeşitli vasıtalarla tanıtım faaliyetlerine 

yoğunluk kazandırılacaktır.

8. Ülkemiz insanının büyük ölçüdeki açık hava 

rekreasyonel kullanım talebinin gereğince karşılanabilme

si, bu yönde arz-talep ilişkisinin sağlıklı olarak ortaya 

konulabilmesi yönünden öncelikle büyük yerleşim merkezle

rinden (İstanbul, Ankara, İzmir) taşlanmak üzere Orman Içı 

Rekreasyon Master Planlarının yapılmasına çalışılacaktır. 
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Orman içi dinlenme yerlerinin tesisi ve geliştiril

mesine ilişkin yapılacak çalışnaJar scnueunda ağlanacak fayda

lar aşağıda belirtilmiştir.

- Kışilerınsosyal ve ruhi yapıları müsbet yönde et

kilenecektir.

- Kişilerin işgücü ve verimlilikleri yükseltilmiş 

olacaktır.

- Kişilere Orman İçi Dinlenme Yerleri yakın çevre

sindeki tarihi, kültürel ve arkeolojik değerleri gezmek, 

görmek ve incelerek imkanı sağlanacaktır.

- Orman, halk ilişkilerinin müsbet yönde etkilenme

si temin edilecektir.

- Eğitim ve araştırma mekanı olarak hizmet verilme

si sağla ra çaktır.

- Bu konudaki milletlerarası ilişkiler ve işbirli

ğinin arttırılma imkanları sağlanacaktır.

7.7. AV VE YABAN HAYATI :

7.7.1. MEVCUT DURUM :

İnsan var olduğu günden beri tabiata mücbhale ede

rek onun çehresinin değişmesine sebep olmuş, nüfusun 

artması, sanayiinin gelişmesi, hızlı şehirleşme ve çeşitli 

tabii afetler (sel, kuraklık, orman yangınları gibi), dü

zensiz ve aşırı avlanmalar tabii kaynakların tahribini 

hızlandırmıştır. Bütün bunların sonucu olarak hava,toprak 

ve su gibi kaynakların kirliliği meselesi ortaya çıkmış, 

yaban hayvanlarının yaşama ortamları ve yoğunlukları menfi 

yönde etkilenmiştir.

Yurdumuzda nesli tehlikeye düşen veya sayıları aza

lan av ve yatan hayvanı türlerinin yaşama ortamları ile 

birlikte korunarak geliştirilmeleri, üretme istasyonla

rında üretilen hayvanların uygun yaşama ortamı özelliğin

deki sahalara tekrar yerleştirilmeleri veya takviye edil

meleri, yurt sathındaki (ormanlar, kırsal alanlar, etrafı 

çitle çevrili olmayan sahipli araziler ve sulak sahalar) 

tüm avlaklarda, av ve yaban hayvanlarının korunması, avcı

lığın düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanarak yaşama or

tamlarını bozucu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



araştırma ve üretme istasyonlarında türlerin biyolojik 

fiziki yapıları ve üretimleri konularında çalışmalar ve 

araştırmalar ile envanterlerinin yapılması, av turizminin 

düzenlenmesi, devamlı ve planlı olarak faydalanmaya tabı 

tutulması faaliyetleri avcılık ve yaban hayatı çalışma

larının esasını oluşturmaktadır.

7.7.1.1. Mevzuat :

Yurdumuzcfe av ve yatan hayatının korunması ve kara 

avcılığının düzenlenmesine ait esaslar 3167 sayılı Kara 

Avcılığı Kanunu kapsammfe yer almaktadır.

Sözkonusu kanun, av ve yaban hayatının korunması ve 
kara avcılığının düzenlenmesinde orman teşkilatını yetki

li ve sorumlu kılmaktadır.

3224 sayılı Orman Genel Müdürlüğünün görevleri ile 

ilgili kanunun 13. maddesinin (b) bendine göre , yaban 

hayatı ve av kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, av 

kaynaklarının işletilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, 

kontrolü ile ilgili her türlü etüd, envanter, planlama, 

porjelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin ış ve işlem

leri özel mevzuatına uygun olarak yapmak ve yaptırmak da 

Orman Genel Müdürlüğüne görev olarak verilmiştir.

Bugüne kadar yürürlüğe konulan mevzuat esasları 

çerçevesinde, Türım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Merkez 

ve Tüşra Birimlerince yürütülen avcılık konusundaki uygu

lamalara ait diğer esaslar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 

Orman Genel Müdürlüğü Avcılık ve Eaİlkçilik İşleri Yönet

meliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca, Uluslararası Kuşları Koruma Antlaşmasını 

onaylayan 797 sayılı Kanun efe av ve yaban hayatına iliş

kin mevzuat kapsamında yer almaktadır.

7.7.1.2. Tteşkilat ve Personel :

Av ve Yaban Hayatı konularınfe merkezde 1 adet Şube 

Müdürü, 2 adet Orrtan Yüksek Mühendisi, 1 Biyolog, 1 Zoo

log, 1 Laborant, 1 daktilo ve 1 adet memurla hizmetler 

yürütülmektedir.

7.7.1.3. Araştırma :

Av kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve 

üretilmesi ile ilgili olarak yurdumuzda yapılan çalışma

lar çok yeni olmakla birlikte çeşitli konularda araştır-



malar yapılmaktadır.

Yurdumuzda bulunan av ve yaban hayvanı türlerinin 

ve bulundukları yerlerin belirlenmesi anacıyla yapılan 

envanter çalışmaları sürdürülmektedir.

Asya'daki son üreme kolonisi durumundaki Urfa ili

mizin Birecik ilçesinde çok az sayıda bulunan Kelaynak 

kuşlarının ve ya şana ortamlarının korunması, kafeslerde 

üretilmesi, göç yollarının belirlenmesi konularında ça

lışmalar ve araştırmalar sürdürülmektedir. Dün^a Yaban 

Hayatı Vakfı efe (WWF) bu konudaki çalışmalarımızla ilgi

lenmektedir.

Gerek barındırdığı kuş türünün çeşitliliği, gerekse 

miktarları açısından uluslararası önem arzeden Kayseri- 

Sultansazlığı sulak sahasında bulunan su kuşlarının biyo

lojik ve fiziki özellikleri ile göç yollarının tesbiti 

araştırmalarının ve markalama çalışmalarının yapılması 

için Su Kuşları Üretme ve Halkalarla İstasyonu tesis edil

miştir, faaliyete geçecektir.

7. 7.1.4.  Uluslararası İlişkiler :

Yurdumuzda ve çeşitli ülkelerde yıllardan beri sü

regelen usulsüz ve tahripkar avlanmalar ve diğer uygula

malar sonucunda, nesli azalan ve yaşamları tehlikede bu

lunan yerli ve göçmen türlerden oluşan bitki ve hayvan 

türlerinin korunması ve geliştirilmelerinin sağlanması 

suretiyle nesillerinin devamlılığını sağlamak yönündeki 

çalışmaları sürdüren Avrupa Konseyi ve aynı amaç doğrul

tusunda Birleşmiş Milletler Gıda ve lürım Örgütü (FAO) 

ile koordinasyon sağlanmış olup bu kuruluşlarla çeşitli 

bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

Ayrıca, Avcılık ve Yatan Hayatına ait problemlerin 

çözümünü uluslararasır düzeyde geliştirmeye yönelik ça

lışmalarda bulunan, av ve yatan hayatını Dünya Kamuoyuna 

tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunan (CIC) Uluslar

arası Avcılık Konseyi ile de ortak çalışmalar mevcuttur. 

Anılan Konseyin, WWF (Dünya Yaban Hayatı Vakfı) ve IUCN'- 

nın işbirliği ile uygulanmasına geçtiği projelerle 

ilgili ve ayrıca IWRB (Uluslararası Su Kuşları Araştırma 

Bürosu) ile de su kuşlarının yaşam ve göç yollarının 

tesbiti konularıncfe bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.



çalışma konuları ile ilgili olarak Avrupa Konseyin

ce hazırlanan çeşitli toplantılara uzman elemanlar ka

tılmış ve bunun sonucu olarak ülkemizin de kabul ettiği 

Avrupa Yaban Yaşamı Sözleşmesi imzalanmıştır.

7.7.1.5. Mevcut Av Korum ve Üretme Sahaları, Av 

Üretme İstasyonları Av Yerleştirme Alanla

rı ve Avlaklar :

Yurdumuzda sayıları normal yoğunlukların altında 

olan ve nesilleri tehlikeye düşen av ve yaban hayvanları

nın bulundukları yerlerde yaşam ortamlarıyla birlikte 

korunmaları için 1987 yılı sonuna kadar tefrik ve tesis 

edilen korum ve üretme sahalarının sayısı 83 ve bunların 

toplam alanı da yaklaşık 1.500.000 ha. dır.

Korum sahalarında bulunan türler memelilerden* 

geyik, alageyık, karaca , yaban koyunu, yaban keçisi, çengel 

boynuzlu dağ keçisi, kuşlarcfen ;sülün, turaç, yaban horozu, 

keklik, çil ve su kuşlarıdır.

Kfesillerı yok olm tehlikesi ile karşı karşıya olan 

av ve yaban hayvanı türlerinin üretiminin yapıldığı üret
me istasyonlarının sayısı da 1987 yılı sonu itibariyle 29

dur. Bunlardan bir kısmıncb üretim ve teşhir çalışmaları 

birlikte yürütülmektedir. Su Kuşları Araştırma ve Üretne 

İstasyonunda ise kuşların ürene, biyolojik ve fiziki 

özelliklerinin araştırılması, göç yollarının belirlenmesi 

ve markalama çalışmaları yürütülecektir.

Üretimi yapılan av ve yatan hayvanı türleri ise ne- 

melilerden;geyik, karaca., alageyık, yatan koyunu, yaban ke

çisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ceylan, kuşlardan;sülün, 

turaç, kelaynak, keklik,çil'dir.

Üretme istasyonlarında üretilen av hayvanları diğer 

istasyonlarda damızlık olarak kullanılmalarının yanı sıra, 

uygun yaşam ortamı özelliğindeki yerlerde tabiata yer

leştirilmiştir.

7.7.1.6.  Potansiyel Alanlar :

72 . 000 . 00 0 Hab genişliğindeki avlaklarda (Ormanlar 

kırsal kesim ve sulak sahalar) değişik av ve yakan 

hayvanı barındırılmaktadır. Bugün için bu avlaklarda 

bulunan türlerin sayıları norml kapasitenin altında 

olduğundan tümü potansiyel alanlardır.



Şu ancfa yurdumuzda, geyik, a lageyık, karaca , yatan 
koyunu, yatan keçisi gibi büyük av hayvanları ile kınalı 
keklik,çil keklik, sülün, turaç, toy, mezgerdek ve diğer 
kuşlar normal yoğunluklarının çok altında bulunmaktadır. 
Mevcut koruma ve üretme şatoları ile üretme istasyonla
rında çalışmaların sürdürülmesi ile birlikte Plan döne
minde tesis edilecek yeni koruna ve üretme sahaları ve 
üretme istasyonlarının da faaliyete geçmemesi sonucunda, 
normal yoğunlukların altında olan türler takviye edile
rek normal yoğunluk düzeyine gelmesine çalışılacaktır.

Yurdumuz avlaklarında bulunan av hayvanlarının 
normal yoğunluğa ulaşmaları halinde, avlaklarımızın ba- 
rındırılabıleceğı hayvan sayısı 30.560.000 adet olarak 
belirlenmiştir.

Ülkemiz avlaklarındı barınabilecek av hayvanları 
sayısı 'Iüblo 65 de, avlanabilecek miktarı ise tablo 6 6 ' c f e  
gösterilmiştir.

Tablo 65 : Av Hayvanları ve Barınabilecek Av Hayvanı Sayısı

Av Hayvanı
Nor.Yoğunluk 
Ha/Sayısı

Ala n Ha . 
(Milyon) Cmsı

Earınabilecek 
Av Hayvanı Sa . 

(1000)

Bugün
Bulunan
(1000)

Geyik 100/1,5 5 Ornan 75 5

Karaça 100/6 10 Ornan 600 10

Alaqeyık 100/2 2,5 Ornan 50 1,3

Yatan Keçisi 100/4 2,5 Ornan 100 25

Ya ta n Koyunu 100/3 1 Alpın

Step>-Yayla 30 3

Yatan Domuzu 100/1 10 Orman-Sazlık 100 80

Ayı 5000/1 25 Orrmn-sazlık 5 2

Thvşan 30/1 60 Herçeşıt-Arazi 5000 1800

Sülun-Turaç 30/2 6 Kuzey ve Güney

Anadolu 1600 7

Keklık-Çıl 130/2 60 Herçeşit-Arazı 16000 3500

Su Kuşları - 1 Sulak-Arazi 6000 5000

Diğerleri (x) 70 Çeşitli-Arazi 1000 970

TOPLAM 30506 11403,3

(x) Diğerlen olarak Sansar, Porsuk, Kokarca, Sırtlan ve Geylan gibi memelilerle 
Toy, Mezgeldek, Turra, Bağırtlak gibi kuşlar hesap edilmiştir.
Güvercin, Üveyik, Bıldırcın, Karatavuk, Çulluk gibi küçük kuşlar kapasiteye 
dahil edilmemiştir.



Tâbi o 66- Türkiye Av Kaynaklarının Kapasitelerine
Yükse İtilire sı Halinde Avlanabilir Miktarları

Av Hayvanı (1000 adet)
AĞIRLIK

Toplam
Ton

Orta la ne 
Km.

Geyik 25 2 .500 100

Karaca 300 6.000 20

Ala geyik 15 1.050 70

Yaban-Koyunu 10 300 30

Yaban-Keçisi 50 1.500 30

Yaban-Domuzu 100 5.000 50

Th vşan 5.000 10.000 2

Sülün-Turaç 1.600 1.2.80 0,8

Keklik-Çil 5.000 2 .000 0,4

Su Kuşları 4.000 3.200 0,8

Diğerleri 500 500 1

TOPLAM 33.300

7 . 7 . 1 . 7 .  İstihdam:

Av ve Yatan Hayatı faaliyetlerinde 1987'de ıstıhchm 
edilen geçici işçi miktarları aşağıcfe gösterilmiştir.

İşçinin Niteliği İstihdam Miktarı 
( Ada m/Ay)

a) Daimi İşçi -

b) Geçici işçi
-Kalifiye 866
-Vhsıfsız 112 7

TOPLAM 1993

7 . 7 . 2 .  PROBLEMLER :

a) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri av ve 
yakan hayvanlarının korunması ve geliştir!İne si konusunda 
yetersiz kaİnaktadır.



b) Merkez ve Taşra teşkilatında konu hakkında eği
tilmiş yeterli sayıda eleman bulunrmmaktadır.

c) Her yıl bütçelere verilen ödenekler av hayvanla
rının korunması ve üretimi çalışmalarının yürütülmesi 
için yeterli değildir.

d) İlgili kuruluşlarla koordinasyonun yeterli sevi
yede olmaması av ve yaban hayatı çalışmalarını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

e) Av ve yaban hayatı konusunda avcıların ve halkın 
eğitimi ile ilgili olarak yapılan eğitim ve propaganda 
çalışmaları yetersizdir.

7 . 7 . 3 .  DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR :

Bugün, dünyanın birçok ülkesinde avcılık işleri dü
zenli bir şekilde yürütülmektedir. Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri bu konudaki meselelerinin çoğunu 20. asrın baş- 
larıncb halletmişlerdir. Böylelikle avcılık problem ol
maktan öteye ülke ekonomisinde yer tutan önemli bir sektör 
haline gelmiştir.

Düzenli ve planlı bir avcılığın yapıldığı Almanya, 
Avusturya ve Danimarka ile yurdumuz imkanları arasındaki 
karşılaştırma aşağıctekı .tablo: 67 de gösterilmiştir.

Ibblo 67 : Avcılık ve Avlanma İmkanları Bakımından Bazı 
Ülkelerle Mukayeseler

Ülkeler

Avlak Alanı 
(Ha)

Avcı Sayısı 
1000

Avcıya
Düşen
(te)

Avcı 
Efeşıra 
Yıl. Av 
Eti (kg)

Ha. dan elet 
edilen Av 
eti (kg)

Almanya 24.6 Mil. 2 65 93 158 1. 700
Avustruya 8.3 " 72 115 167 1.450
Danimarka 4.3 " 126 34 32 0.950
Türkiye 72.0 " 2000 36 1.5 0.040

Yurdumuzun 72 Milyon Ha. genişliğindeki avlakların
da duzbnlı ve planlı bir avcılık uygulandığı ve etkin bir 
kontrol sağlandığı takdirde her yıl 33300 ton av eti 
üretimi elde etmek mümkündür.



Ülkemizde 2 Milyon cıvarıncfe avcı bulunrraktadır. 
Sınırlı bulunan av potansiyeline karşı bu sayı çok faz
la bulunmaktadır. 13u sebeple avcı sayısının düşürülmesi 
qerekmektedır. Ayrıca ücretsiz avcılık hiçbir ülkede 
görülmenektedir. Türkiye'de av hayvanlarının envanteri 
yapılarak avlaklarda av hayvanlarının potansiyeline göre 
her yıl belli sayıda av hayvanı ücretli olarak avlandı- 
rılrmlıdır.

Av turizmi son yıllarda bütün ülkelerde hızla ge
lişmiş ve önemli bir döviz kaynağı haline gelmiştir. Ha
len Yugoslavya'da normal bir ayının av bedeli 1000-2000 
A.B.D. Doları, Geyik için ödenen bedel 500 ile 3000 Dolar 
arasında değişmektedir.

Sülün-Keklik ve diğer av hayvanları içinde 2 ila 10 
Dolar arasında avlanma bedeli alınmaktadır.

7.7 .4 .  GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :

7 .7 .4 .1 .  V.  Beş  Yı l l ık  Plan Dönemine Karlar Gelişme
ler ve Gerçekleşmeler :

Planlı Kalkınma Döneminin başlangıç yılına kadar 
avcılık ve yaban hayatının geliştirilmesi için İstanbul 
(Belgrad ormanı) ve Bursa (uludağ) da olmak üzere iki 

adet geyik üretme istasyonu tesis edilmiştir.

Planlı dönemin başlangıç yılı olan 1963 yılıncfen 
itibaren uygulanan 4 adet BYKP.döneminde avcılık ve yaban 
hayatı ile ilgili faaliyetlerdeki gerçekleşmeler ve yapı
lan yatırımlar aşağıda tablo:68 de gösterilmiştir.

Tablo 68 : Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
Kadar Av ve Yatan Hayatı Faaliyetleri Ger
çekleşme ve Yatırımları

Plan

Dönemi

Av Üretme 
istasyonu 
(Tfesıs)

Av Koruma ve 
Üretme Alanı 
(Saha Tefriki)

Av Yerleştirme 
Alanı 

(ibrikve Tfesıs)

Acfet Alan 
(ha )

Adet Alan 
(ha . )

Adet Alan 
(ha )

1963-1967 2 12 3 6 101.838 _
1968-1972 4 38 16 280.567 -

1973-1977 8 357 12 146.525 10 54.805
1978 3 31 12 2 72 . 5 6 9 2 28.503

1979-1983 12 152 34 586.670 5 23.450

TOPLAM 24 80 17



1984 yılında yeni tesis kurulmamış olup, takım ve 
üretim faaliyetleri sürdürülmüştür.

7. 7.4.2. V.Beş Yıllık Plan Dönemindeki Oelişmelerve 
Cferçekleşnreler :

Avcılık ve yaban hayatı faaliyetleri ile ilgili 
olarak 5. BYKP'nm ilk üç yılındaki gerçekleşmelerle, 
1988 ve 1989 yıllarıncfekı program aşağıda tablo 69 da 
gösterilmiştir.

Tüblo 69 : Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Av 
ve Yaban Hayatı Faaliyetleri Gerçekleşme He
defleri (Yeni saha ve tesisler)

Av Üretme Av Koruma ve Av Yerleştirme
istasyonu Üretme Alanı Alanı (Tbfrık ve

Yıllar (Ttesis) (Saha Tefriki) Tesis)
Adet Alan Adet Alan Adet Alan

(Ha ) (Ha ) (Ha )
1985 1 4 — _ 1 4
1986 1 1 1 1961 2 8
1987 2 8 2 40000 1 4
1988 6 24 5 - 2 -

1989 5 - 5 - 5 -

NOT: 1985 1986 ve 1987 yılları miktarları gerçekleşme,
1988 , 1989 yılları miktarları program değerleridir.

7.7 .5. VI . 5 YILLIK KALKINCA PLANI DÖNEMİ AV VE YA-
BAN HAYATI FAALİYETLERİ HEDEFLERİ :

Özel-lıkle geyik, karaca gibi büyük memeli hayvanla
rın habitatı olan ormanların azalrrası, yerleşim yerleri
nin ve tarım alanlarının artması, sanayi tesislerinin 
yaygınlaşması av kaynaklarımızın varlığını olduğu kadar 
yaşama ortamlarını da tehdit etmektedir.

Bu sebeple, finansman ve işgücü imkanları ölçüsünde 
plan döneminde mevcut av koruma ve üretim sahalarında et
kili bir koruma ve kontrol faaliyeti sağlanacak, ayrıca av 
hayvanlarının tabii olarak bulunduğu tazı alanlar efe av 
koruma ve üretme sahası statüsüne alınacaktır.

Mevcut olan 29 adet av üretme istasyonunda üretilen



türlere ilaveten nesilleri hızla bir azalrm gösteren kek
lik, çil, toy ve tavşan için de üretme istasyonları tesis 
edilecektir.

Ayrıca, koruma ve üretme sahalarında korunarak ço
ğalan av ve yakan hayvanları av turizmine arz edilecek ve 
ülkemizin döviz gelirleri artacaktır.

Bu arada Kara Avcılığı Kanununun yenilenmesiyle av
lak sistemi kurulacak ve yerli avcılarımız da bedel öde
yerek av yapacaklardır. Böylelikle avcılık faaliyetlerine 
bağlı olarak önemli bir maddi kaynak oluşacaktır.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirile
bilmesi ve av ve yatan hayvanlarını normal kapasitelerine 
ulaştırıp düzenli bir av işletmeciliği yerleştirebilmek 
için VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde kurulması 
planlanan tesis ve sahalar aşağıda tablo 70 de gösteril
miştir.

Tablo : 70-VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde
Av ve Yaban Hayatı Tesisleri Hedefleri

YILLARAv.Ur. 
İst.
(Adet)

Av.Ko.ve 
Ür.Sah.
(adet)

Av.Yeri. 
Al.
(adet)

Yab.Ha. 

Araşt.Merk.

Yab.Hay 
Müz.

(adet)

1990 - - 3 1 -

1991 1 2 4 - -

1992 - 1 5 - -

1993 1 2 6 - -

1994 - 1 7 - -

Sözkonusu hedeflerin gerçekleştirilmesi sonucunda 
avlakda elde edilecek av eti üretimi 1990-1994 yılları 
için yıllar itibariyle aşağıda tablo 71'de belirtilmiştir.

Tablo: 71-1990-1994 Yılları Av Eti Üretim Miktar
ları Hedefleri

1990 1991 1992 1993 1994 ’

Av Eti Üretim (ton) 8.640 10.800 12.960 15.120 17.280

Ha.Başına (gr) 120 150 180 210 240



7.7.6- TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK TED
BİRLER :

1.3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun avlak siste
minin kurulmasını,av işletmeciliğine imkan verilmesini, 
kurulacak tesis ve sahaların statüsünün ve bu sahalarda 
uygulanacak esasların belirtilmesini,avcı kuruluşlarının 
organizasyonu ve OGM'ce denetlenmesini sağlayacak şekilde 
değiştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaktır.

2. Sözkonusu çalışmaların etkin bir şekilde yürü
tülebilmesi için bütçelere verilen ödenekler yeterli se
viyeye getirilecektir.

3. İlgili kuruluşlarla koordinasyon kurulmasına 
önem verilecektir.

4. Av ve yaban hayatı konusunda halkın eğitim ve 
propağanda çalışmalarına önem verilecektir.

5. Mevcut,nesli tükenme tehdidi altında olan hay
van türleri koruma altına alınacaktır.

6. Uluslararası kuruluşlarla sürdürülmekte olan 
işbirliği daha da geliştirilecektir.

7.7.7- SAĞLANACAK FAYDALAR :
Vı.Beş Yıllık Plan Döneminde yapılacak çalışmalar 

sonucunda sağlanacak faydalar aşağıda belirtilmiştir.
Ülkemizde halen yılda hektardan 40 gr. ve toplamı 

3000 ton av eti elde edilmektedir. Plan dönemi sonunda 
hektardan 240.gr. ve toplam 17.280 ton av eti elde edil
mesi hedeflenmiş olup,bunun 1988 birim fiyatlarıyla 
tutarı yaklaşık 52 milyar TL.dır.

1 milyon avcıdan teskere harcı olarak 1988 fiyat
larıyla 4 milyar TL.gelir elde edilecektir.

Ayrıca yılda 3 milyar civarında TL.lık av derisi ve 
kürkü elde edilebileği tahmin edilmektedir.

Bunun yanı sıra son yıllarda giderek önem kazanan 
av turizmi faaliyetleri sonucu 5 bir kişinin avlandırıla- 
bileceği ve 10 milyar TL gelir elde edileceği tahmin 
edilmektedir. Ayrıca,av turizmi uygulanan avlak civarı 
köylerde çantacılık,sürekçilik gibi iş kolları ortaya 
çıkmaktadır.
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Yeni Kara Avcılığı Kanunu Tasarısında ücrete tabii 
avlanma öngörülmekte olup, bundan elde edilecek gelir 
sağlanacak faydalara dahil edilmemiştir.

Avcılık spor olarak bir rekreasyon faaliyetidir. 
Sadece avlanmak için değil dinlenmek gezmek için kırlara 
giden halk,yoğunluğu artan av hayvanlarını görmek,sey
retmek için de tabiata girecektir. Avcılık sporu son yıl
larda şehirlerde oturan kişilerin tabiata özlemlerini gi
dermek için bir vasıta olmaktadır.

Normal yoğunluğa ulaşan av hayvanları daha sık ve 
yakından görüleceği ve tanınacağı için halkın ilgisi 
artacak,av hayvanlarının ekonomik değeri geniş halk kit
lelerine anlatılabilecek ve halkımızda bu tabii servete 
sahip çıkarak korunmalarına yardımcı olacaktır.

Ayrıca belli bir yoğunluğa ulaşan av hayvanları 
üzerinde etüd ve araştırma yapma imkanları bugüne oranla 
daha çok artacaktır.

7.8. ORMAN İÇİ SU ÜRÜNLERİ :
7.8.1- MEVCUT DURUM :
7.8.1.1. Mevzuat :
Orman içi su ürünleri ile ilgili olarak günümüze 

kadar yayınlanan başlıca kanun,kararname ve yönetmelik
ler aşağıda belirtilmiştir.

6831 sayılı orman kanununun 14.15 ve 80.maddeleri, 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 236 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname,2873 Sayılı Milli Park
lar Kanununun 20.maddesi,2872 Sayılı Çevre Kanunu,1380 
sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 
3288 sayılı kanunun 3,33 ve ilgili diğer maddeleri,585/ 
163 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Avcılık ve Balıkçılık 
İşleri Yönetmeliği,6831 Sayılı Orman Kanununun 23.9.1983 
tarih ve 2896 Sayılı Kanunun değişik 18.maddesi ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 115.maddeleri gereğince 
Su Ürünleri Tesisleri kurmak ve işletmek Hakkında Yönet
melik.

7.8.1.2- Teşkilat ve Personel :
Orman İçi Su Ürünlerine dair hizmetler,halen Orman 

Genel Müdürlüğü bünyesinde Milli Parklar Dairesine bağlı



Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünce; 1 Şube Müdürü 
1 Orman Yüksek Mühendisi,1 Biyolog,1 Teknisyen ve ıkı 
memur tarafından yürütülmektedir.

7.8.1.3- Araştırma :
Avrupa Konseyine bağlı 21 ülke tarafından kabul ve 

imza edilmiş Avrupa Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını 
Koruma Sözleşmesi gereğince Avrupa Konseyince görevlen
dirilen Alman Balıkçılık Uzmanları Dr.A.Lelek Ekim 
1980'de yurdumuza gelerek sportif balıkçılık ve av turiz
mi yönünden ekonomik değere haiz Deniz Alası (S.t.Labrax) 
türü ile ilgili olarak mahallinde etüd ve araştırmalarda 
bu lunmuş ve bu konuda düzenlediği 100 sayfalık bir 
raporla bu türün korunması ve yaşama ortamında çoğaltıl
masının önemini belirtmiştir.

7.8.1.4- Uluslararası İlişkiler :
Avrupa Konseyi,Doğa Kaynaklarını Koruma Komitesi

nin çalışmaları neticesi düzenlenen Yaban Hayatını ve Ya
şama Ortamlarını Koruma Sözleşmesini,Avrupa Konseyince 
1979 yılında kabul edilmiş ve Avrupa Konseyine bağlı 21 
ülke arasında Türk Hükümeti de bu sözleşmeyi imzalamış 
bulunmaktadır.

Buna göre göçmen bir balık türü olan ve Doğu Kara
deniz sularında yaşayan ve nesli tükenmekte olan,10-15 
kg.ağırlığı ve 1 metre kadar boya ulaşan,sportif balık
çılık veav turizmi yönünden ekonomik değeri haiz Deniz 
Alası (Salmo trutta Labrax) türünün avlanması tüm yıl 
boyunca yasaklanmış ve mutlak koruma altına alınmıştır.

Yukarıda adı geçen sözleşme gereğince yurdumuz 
denizlerinde görülen ve nesli tehlike altında olan fok 
balığı (Monachus monachus) ve deniz kaplumbağası (Caretta 
caretta)-(Chelonia mydas), yunus balığı (Delphınus 
delphinus) ve su samuru (Lutra lutra) türleride mutlak 
koruma altına alınmıştır.

7.8.1.5- Mevcut Tesisler :
Orman İçi Su Ürünlerinin geliştirilmesi,akarsu ve 

göllerin ıslahı,koruma,üretim, balıklandırma gibi çalış
malara 1969 yıllarında başlanmış ve 1987 yılı sonuna 
kadar 8 yerde alabalık üretme istasyonu,4 yerde aynalı 
-azan üretme istasyonu kurulmuştur. İnşaatı tamamlanan
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üretme istasyonlarında kapasite artımı yapılmıştır.

Ayrıca,20 adet balık yetiştirme yeri,15 adet balık 
yetiştirme ve avlanma göletı inşaatı ile 13 yerde orman 
içi akarsu,göl ve gölet ıslah edilmiştir.

7 . 8 . 1 . 6 -  Potansiyel Alanlar :

Yedi büyük yağış havzasına ayrılmış bulunan Yurdu
muzda, hidrolojik ağ ile örülmüş haldeki akarsuların, 
tabii göllerin,baraj göllerinin,bataklık ve lagünlerin 
toplam su alanları 1,5 milyon hektarı bulunmaktadır.

Yurdumuz,deniz ve içsularında avlanan balık 
miktar toplamı DİE'nin 1986 yılı istatistiklerine göre 
582.920 tondur. Bu miktarın 539.565 ton'unu deniz ürün
leri, 43.355 ton 1 unu da tatlı su ürünleri oluşturmaktadır.

Yurdumuz yüzölçümünün % 25'ini oluşturan 20.2
milyon hektarlık ormanlık bölgede yüzölçümü 52.000 
hektarı bulan irili ufaklı akarsu, göl ve göletlerden 
elde edilen su ürünü miktarı 4000 tona yaklaşmaktadır.

Orman ıçı sularda, yukarı zonlardan aşağı zonlara 
doğru kaşta alabalık olnak üzere ekonomik değere haiz 
bıyıklı kalık, karaburun, turna, sazan kalığı, kadife 
balığı, tatlı su kefali, kızılgöz, kızılkanat, yayın ve 
yılan kalığı gibi türler yayılış göstermektedir.Ayrıca, 
Doğu Karadeniz Bölgesi sularında yaşayan "Deniz Alası" 
türü göçmen bir balık türü olarak dünyaca önem kazanmak
tadır.

Ayrıca bir çok orman içi gölde tatlı su ıstakozu 
(kerevit) salyangoz, sülük, kurkağa ve kaplumbağa gibi 
türler kaynak oluşturmaktadır.

7 . 8 . 1 .  7- İstihciım:

1987 uygulama sonuçlarına göre ornan içi su 
ürünleri faaliyetlerinde istihcfem edilen işçi miktarları 
aşağıda tablo 72 de belirtilmiştir.

Tbblo: 72- Orman İçi Su Ürünleri İstihdam Durumu
işçinin Niteliği : Istihcbm Miktarı

Ada m/Ay Adam/Yıl
Dairnu işçi - -

Geçici İşçi 917 115

25Q TOPLAM 917 115



Orrran içi suların, planlanması, korunrmsı, işle
tilmesi, tanıtımı, denetlenmesi, anenajman planlarının 
yapılımsı, orman ıçı su ürünlerinin üretimi, kaynakların 
ıslahı, sportif balıkçılığın düzenlenmesi ve geliştiril
mesi, OGM’nün görevleri kapsamına gırnekte olup, bu 
işlemlerin tam olarak gerçekleştirilebilmesi hususunda 
karşılaşılan problemler aşağıda belirtilmiştir.

İç sular konusuncb uzman elaman yetiştirmek, 
eğitimin yanısıra disiplinli balıkçılık çalışmalarını 
görnek ve izlemekle mümkün olmaktadır. Bu sebeple, 
ülkemizde bu konuda yeterli uzman eleman bulunmamaktadır. 
Bu durum, son yıllarda aktüel ve cazip hale gelen balık 
yetiştiricilerine gerekli teknik desteğin sağlanama ması
na yol açmaktadır.

- Orman içi su ürünleri faaliyetleri için bütçe ve 
proğramlarda ayrılan kaynak yetersizdir.

-Konu ile ilgili olarak araştırma kurumlan, kamu ve özel 
sektör arasında yeterli koordinasyon bulunmamaktadır.

1380 sayılı su ürünleri kanununda yapılan 
değişikliklerle başlı başına bir sorun teşkil eden su 
kirlenmesini önleyici hükümler işlerlik kazanmış ve 
çevre sorunu olarak aktüalitesini devam ettirmektedir.

Anılan yasanın 3. maddesi 7. fıkrasında zıkr 
olunan "Münhasıran Spor Ibksadıyla yasak olmayan bölge
lerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek 
Türkler ile yabancı turisler ■ ruhsat teskeresi almak 
mecburiyetinde değildirler"

Usulsüz ve tahripkar balık avcılığı yönünden 
akarsu göl ve göletlerde Su Ürünleri Kanuna uygun olarak 
balık av yasakları zaman, mekan, av araç ve gereçleri 
itibariyle her yıl sirküler ve tahminlerle belirtilmekte 
ise de uygulana ve kontrol hizmetleri yetersiz kalnakta-
<^lr’ Su ürünlerinin üretimi korunması ve bakımında 
görevli personel, araç gereç ve alet ekipmanla yeterli 
ölçüde teçhiz edilmemiştir.

7 . 8 . 3 .  DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR:

AT ülkelerinden Fransa 18.nci asırda başlayan iç 
su balıkçılığında modern teknoloji uygulamasıyla ileri
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düzeye ulaşmış vazıyettedir. 300 Bin hektarlık akarsu ve 
göllere ilaveten 120 bin hektar büyüklüğünde sun'i 
olarak ^.nşa edilmiş balık göletleri mevcuttur. Bu ülke
lerdeki yıllık tatlı su ürünü üretemi 120 bin tonu 
bulmaktadır.(Türkiye' de ise 45 bin tondur) Nüfusu 50 
Milyon olan Fransa'efe sportif(Amatör) balıkçı sayısı 5 
milyon olup balık avı ruhsat bedeli olarak devlete 
önemli miktar para ödenmekte ve ıç turizm aktivitesinı 
geniş ölçüde artırmaktadır. Amatör balıkçılar için Orman 
Tfeşkilatının üretip, akarsu ve göllere saldığı balık 
yavrusu miktarı 50 milyon adete varmaktadır.

Balık üretimi va avı için kullanılan çeşitli 
malzemelerin imalat sanayii ile ticaretide gelişmiş 
durumdadır.

Öte yanefen tabii göl bulunmayan Belçika'efe akarsu 
ve kanalların yüzölçümü 13 bin hektar ve sun' ı olarak 
yapılmış balık göletı 7 bin hektar olup yıllık üretimi 3 
bin ton civarındadır.

9 milyon nüfuslu Belçika'efe 300 bin kadar kışı 
sportif balıkçılığı mer'i kanunlar gereğince paralı 
olarak uygulanmaktadır. Ülkede gelişmiş sanayiinin 
doğurduğu su kirlenmesi, balıkçılığı tehdit eden önemli 
bir menfi faktör olarak görüldüğünden, fabrika ve şehir 
kanalizasyon sularının temizlenmesi için lüzumlu tesis
lerin kurulması cihetine gidilmektedir.

Bu ülkede çeşitli balıkçılık malzemesi satan, 
binden fazla mağaza bulunmaktadır.

Pısikültür çalışmalarına 1900 yılınra başlayan 
Yugoslavya iç suların da 10 bin ton, 428 hektar iç 
sulara sahip olan Polonya ise yılda 20 bin tonun üzerin
de balık üretmektedir. Kalkınmakta olan ülkelereörnek olmak 
üzere, iç sular bakımından pek zengin olmayan Fas'ta 
yılda bin tona yakın balık üretilmektedir.

Diğer taraftan balık üretimi yönünden kişi başına 
düşen yıllık tüketim şöyledir.

Cezayir :1,6 Kg/Yıl
İspanya : 36 Kg/Yıl
Türkiye : 9 , 5  Kg/Yıl
Ülkemizde iç sular balıkçılığın yıllık üretimi 

1985-1986 yılları ve balık türleri tablo 73' de veril
miştir.
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TABLO 73 Türkiye iç sular Balıkçılığında Balık 
Türlerine Göre Üretim 1985 1986(1000kg)

Topla m 45.504 44 355
Alabalık 1.100 1.263
Kara talik 1.321 638
Kızılkanat 2 78 203
Kefal 1.516 1.277
Süzan 17.000 17.290
Turna 92 7 607
Yayın 581 42 4
Yılan 616 517
Diğerleri 22.165 22.136

7.8.4- GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
7.8.4.1-V.Beş Yıllık Plan Döneminden Önceki 

Gelişmeler ve Gerçekleşmeler:
Orman içi su ürünlerinin geliştirilmesi, akarsu, 

göl ve göletlerin ıslahı, koruma, üretim ve haliklandır
ma faaliyet]erine 1969 yılında taşlanmıştır.V.Beş Yıllık 
kalkınma Planı Dönemine kadar 9 adet halik üretme 
istasyonu, 17 halik yetiştirme yeri tesis edilmiştir.

Ayrıca, 11 adet orman içi akarsu, göl ve gölet 
ıslah edilmiştir.

V. BYKP dönemine kadar tesis edilen Balık Üretme 
istasyonları, fâlık Yetiştirme Yerleri ile ıslah edilen 
akarsu göl ve göletlerin miktarları tablo 74 'ete belir
tilmiştir

7.8.4.2- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemin
deki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler:

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Orman İçi Su 
Ürünleri faaliyetlerine ait yıllık Program, gelişmeler ve 
gerçekleşme değerleri tablo 75'de verilmiştir.

Bu plan döneminde balık üretim ve yetiştirme 
faaliyetleri yanısıra hayvansal protein açığının kapatıl
ması amacıyla büyük bir protein kaynağı oluşturan Pekin 
Ördeği yetiştiriciliği ve üretimi faaliyetlerine başlan
mıştır.



Tablo : 74 Beşinci Beş Yıllık Kallınma Planı Dönemine 
K£Kİar Orman İçi Su Ürünleri Faaliyetlerinin 
Gerçekleşmeleri.

Plan
Dönemleri

Üretme
İstasyonu
(Adet)

Balık Yetiştirme 
Yeri 
(Adet)

Akarsu,göl ve 
Gölet Islahı 
(Adet)

Plan Öncesi - - -

l.Plan Dön. 
(1963-1967) - - -

11. Plan Dön. 
1960-1972 2 2 2

111.Plan Dön. 
1973-1977 2 6 6

1978 Yılı 1 1 -

IV.Plan Dön. 
1979-1983 4 7 2

1984 Yılı - 1 1

TOPLAM 9 17 11

Tablo : 75- Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi Orman
İçi Su Ürünleri Faaliyetleri Program ve Gerçekleşmeleri

Yıllar
Üretme
Program

İst. Balık Yetiş.Ye. Akarsu Göl ve Göletls 
Gerç.Proğ. Gerç. Program Gerçekleşme

1985 2 2 2 1 2 2

1986 1 1 2 2 -

1987 - 1 1 -

1988 2 5 1 -

1989 2 2 7 -

TOPLAM 7 3 12 3 11 2



7.8.5- VI.BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ HEDEFLERİ:
VI. Beş Yıllık plan Döneminde 5 adet üretme 

istasyonu, 10 adet beton havuz, 11 adet balık yetiştirme 
göleti inşaatı ile 34 adet orman içi akarsu göl ve gölet 
ıslahı öngörülmüştür. Ayrıca, 100 adet akarsu ve gölün 
balık rezerv sahası olarak korunma altına alınması 
hedeflenmiştir.

Bu plan döneminde yeni inşaa edilecek tesislerin ya- 
nısıra mevcut tesislerde sun'i halik üretimi imkanlarına 
geniş ölçüde yer verilerek, tesislerin üretim kapasiteleri 
de talep ölçüsünde arttırılacaktır. V. BYKP döneminde hız 
verilen haliklandırma çalışmalarına ağırlık verilerek, sun1 i 
üretim tesislerinde elde edilecek balık, yumurta ve 
yavruları, Bölge Müdürlüklerince talep edilen orman içi 
akarsu, göl ve göletlerin balıklandırılmasında kullanıla
caktır. Ayrıca, ihtiyaç fazlası yumurta ve yavrular diğer 
resmi kuruluşlar, araştırma kurumlan ve balık yetiştiri
ciliği yapan özel ve tüzel kişilere tahsis edilerek bu 
sektörün gelişmesine yardımcı olunacaktır.

Öte yandan, sportif balık avcılığını yaygınlaştır
mak maksadıyla, özellikle büyük şehirler ve turistik 
yöreler civarındaki ormanlık bölgelerde olta balıkçılı
ğına uygun gölet inyaa edilecektir. Ayrıca halik popü- 
lasyonunca zengin orman içi akarsu göl ve göletlerinde 
yabancı turistler için sportif balık avcılığı uygulama
larına efe yer verilecektir.

Orman içi köylertfe balık üretim çalışmaları teşvik 
edilecek ve her türlü teknik yardımda bulunulacaktır.

Hayvansal protein açığının kapatılması amacıyla 
büyük bir protein kaynağı oluşturan ve 1987 yılında 
demonstratif mahiyette başlatılan Pekin Ördeği üretim ve 
yetiştiriciliği faaliyetlerine hız kazandırılarak VI.BYKP 
döneminde kurulacak Pekin Ördeği Üretme İstasyonlarında 
üretilecek yavrular, Orman İçi göl ve göletlere kontrollü 
olarak salınacaktır.

VI.Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi Orman İçi Su 
Ürünleri faaliyetleri hedefleri tablo 76 'dagösterilmiştir.
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Ibblo : 76- VI Beş Yıllık Plan Dönemi Orman İçi Su Ürünleri 
Faaliyetleri Hedefleri

Yıllar Üretme İstas . Beton Hav. Gölet İnş. Akarsu Göl ve 
Gölet Islahı

1990 1 15 2 5
1991 1 20 3 9
1992 2 25 1 11
1993 - 15 2 6
1994 1 25 3 3

TOPLAM 5 100 11 34

7. 8.6- TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE ALINACAK
TEDBİRLER:

1. İç sular konusunda yeterli sayıda uzman eleman 
yetiştirilerek balık yetiştiricilerine gerekli teknik 
bilgi desteği sağlanıİmasına çalışılacaktır.

2. Orman içi su ürünleri faaliyetleri için bütçe 
imkanları ölçüsünde kaynak tahsisine çalışılacaktır.

3. Konuyla ilgili olarak araştırma kurumlan ile 
P&mu Sektörü ve Özel Sektör arasında gerekli koordinas
yon sağlanacaktır.

4. Amatör balıkçıların spor amacıyla yaptıkları 
balıkçılık bir ruhsata tabii tutulacaktır.

Amatör balıkçıların bir federasyon altında toplan
ması, spor amacıyla yapılacak balıkçılığın bir ruhsata 
tabii tutulması, ruhsatnameler için mükelleflerce ödene
cek harçların belli bir balıkçılık fonunda toplanması ve 
bu fonun sportif balıkçılık hizmetlerinde sarf edilmesi 
için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

7.8.7. SAĞLANACAK FAYDALAR :
-Günümüzde hızlı nüfus artışına paralel olarak 

protein açığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu açığın 
kapatılmasında, hayvansal protein kaynaklarından su 
ürünleri önemli katkılar sağlayacaktır.

- Bugün nüfusu 55 milyonu aşan Türkiye'de 2 milyon 
kişi kara avcılığı uygulaması "yapmaktadır. Bu miktarın



büyük bir kısmı aynı zamanda olta balıkçısıdır. Önümüzde
ki yıllarda hayat standardının yükselmesi,yol ve ulaşım 
imkanlarının iyileşmesi gibi etkenler ormanlık ve dağlık 
yörelerdeki turistik aktıvitenin canlanmasına ve buna 
bağlı olarak da iç ve dış turizmin gelişmesine katkılar 
sağlayacaktır.Orman içi su alanlarında yerli ve yabancı 
balık avcılarına seyahat acentaları aracılığı ile sportif 
maksatlı olta balıkçılığı uygulanması, turizm ve balıkçı
lık sektörünün gelişmesine yardımcı olacaktır.

- 52 bin hektarı bulan orman içi su alanlarından 
elde edilen yıllık su ürünleri miktarı hali hazır durumda 
4.000 tona yaklaşmakta olup, bu su alanlarından optimal 
yararlanılması halinde yıllık su ürünleri hasılasının 
protein olarak Milli Ekonomiye katkısı 15 milyar TL. 
civarındadır.Tabii potansiyelin yanı sıra mevcut ve yeni 
tesis edilecek Balık Üretme İstasyonları ve balık 
yetiştirme havuz ve göletlerinden elde edilecek su 
ürünleri üretimi ile orman içi sularda 30 milyar TL.lik 
su ürünleri potansiyelinden söz etmek mümkündür.

- Balık üretme istasyonlarımızda sun'i metodlarla 
üretilen yavrular orman içi suların balıklandırılmasında 
kullanılacaktır.Ayrıca, ihtiyaç fazlası yavru ve yumurta
lar diğer resmi kuruluşlar, araştırma kurumlan ve balık 
yetiştiriciliği yapan özel ve tüzel kişilere tahsis 
edilerek bu sektörün gelişmesine yardımcı olunacaktır.

- Balık üreticiliği yapan özel ve tüzel kişilere 
yavru ve yumurta temini yanısıra teknik bilgi yardımı efe 
sağlanacaktır.

Bu dönemde yapımı hedeflenen balık üretme 
istasyonu ile balık yetiştirme gölet ve havuz inşaatları 
önemli istihdam imkanı sağlayacak, orman içi köylüsünün 
sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesine katkıda 
bulunacaktır.

- Orman içi su ürünleri hedeflerinin gerçekleşti
rilmesi ile, orman köylüleri orman içi sulardan balık 
üretimi konusunda teşfik edilecek,

-Sportif olta balıkçılığı vasıtasıyla dağ turizmine 
dinamizm kazandırılacak,

- Ülkemiz, her geçen gün artan hayvani protein 
açığının kapatılmasına yardımcı olunacak,

~ Halkımıza orman içi sularda dinlenme ve eğlenme 
imkanı sağlanacaktır.
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BÖLÜM- 8
LİRETİM-TÜKETİM VE İHRACAT- İTHALAT

GİRİŞ:
Ülkemiz ormanlarından ilk planlı dönemin başlangıcı 

olan 1963 yılından bu güne kadar yapılan ve 2009 yılına 
kadar yapılacak orman ürünleri üretim-Tüketim ve ihracat- 
ithalat durumları ele alınmıştır.

Orman ürünleri asli ve tali ürünler olarak iki ana 
grupa ayrıldığından incelememiz de buna göre yapılmıştır.

8.1. ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİ:
Ormanlardan sağlanan odun hammaddesine dayalı ana 

ürünlerdir. Yürürlükteki standartlara ve fiili uygulamaya 
göre tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, 
kağıtlık odun, lif-Yonga odunu ve yakacak odun olarak 
ayrılmakta olup, yakacak odun hariç diğerleri endüstriyel 
odun deyimi ile ifade edilmektedir.

8.1.1. ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ:
8.1.1.1. Geçmiş Yıllarda Üretim:
Planlı Dönemin > başlangıcı olan 1963 yılından 

itibaren 1987 yılına kadar üretim hedefleri ve gerçetleş- 
me durumu Tablo: 77 de gösterilmiştir.

Özel kesim üretimi konusunda geçmiş yıllara ait 
güvenilir veriler mevcut değildir. V. BYKP. Planındaki 
veriler ile (V. BYKP. S : 353) , Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılan envanter ve Ormancılık Ara Planı dikkate alına
rak 1982-1987 yıllarıncfe gerçekleşen özel kesim için 
odun üretimi miktarları tesbit edilmiş ve Thblo : 78 de 
gösterilmiştir.

Yine yukarıdaki kaynaklara dayanılarak VI. plan 
dönemi için özel kesim üretim projeksiyonu yapılmış ve 
plan hedefleri Tablo: 79 da gösterilmiştir.

Tablo 77 de de görüldüğü üzere genel olarak geçmiş 
yıllarda endüstriyel odunda plan hedeflerine ulaşmak 
mümkün olamamıştır.

8.1.1.2. VI. Plan Dönemi Üretim Tahmini:
V. Plan döneminin ilk üç yılında gerçekleşen



lhblo : 77 1963-1987 yılları Kamu ve Özel Sektör toplamı olarak 
Üretim hedefleri ve gerçekleşme durumu.

HEDEF GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖR ANİ

C V

Yıllar Endüstri
yel odun

Yakacak
Odun

Endüstri
yel odun

Yakacak 
yel odun

Endüstri
yel odun

Yakacak
odun

s! <S (1000 m3) (lOOOSter) (1000 m3) 1000 Ster) % %

1963 3000 18300 2810 15074 93.7 $2.3

1 1964 3500 25100 2837 16437 81.1 65.4

1965 4434 22 700 4055 16545 81.4 72.9

1966 4435 25500 4011 172 36 83.0 67.6

1967 4722 2 7000 4254 17487 90.1 64.8

1968 4842 2 7000 4591 19199 94.8 71.1

1969 5100 24000 5067 19136 99.3 79.7

1970 5370 21000 5477 18583 102.0 88.5

1971 5700 21000 5608 18297 98.4 87.1

1972 6520 24000 6155 20360 94.4 84.8

1973 7207 19500 7060 20305 98.0 104.1

1974 7782 18600 72 6 8 20779 93.4 111.7

111 1975 8849 18300 6481 21545 73.2 117.7

1976 9107 18300 7501 20463 82 .4 111.8

1977 10024 18000 8330 21769 83.1 120.9

1978 10455 17100 8894 21551 85.1 126.0

1979 10887 16203 8259 21546 75.9 133.9

1980 ı 11837 16073 8064 23469 68.1 146.0

IV 1981 12879 15945 8603 21732 66.8 136.3

1982 14019 15817 7324 21932 52.2 138.7

1983 152 70 15690 8294 21431 54.3 136.6

1984 92.85 15000 9353 18259 100.7 121.7

1985 9603 14600 9249 15909 96.3 109.0

1986 9936 14100 9520 18359 95.8 130.2

V
1987 10265 13400 9392 14162 91.5 105.7

toynak : 1-V. B.Y.K. Planları, OGM kayıtları, OGM oe yapılan Özel Sektör 
Üretim Envanteri ve Milli Kavak Komisyonu Raporları



Tablo : 78 - 1982- 1987 Yıllarında Gerçekleşen 
Özel Kesim Üretimi

(1000 M3-Ster)

ÜRÜNLER 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ENDÜSTRİYEL ODUN 
(M3)

1503 1578 1652 1727 1801 1877

YAKACAK ODUN 
(Ster) 1560 1580 1600 1620 1640 1660

YAKACAK ODUN 
(M3)

1170 1185 1200 1215 1230 1245

GENEL TOPLAM 
(M3) 2673 2 763 2852 2942 3031 3122

Kaynak : OGM.ce yapılan Özel Sektör Üretim Ehvanterı

üretim miktarları ile AmerHjrran ve Harita-Fotogrametri 
Çalışıra Grubunun VI. Plan dönemi için yaptığı e ta 
tahmini göz önünde bulundurularak planan orman yolla
rının ta namı henüz inşa edilmediğinden dolayı yol* 
bağlı olarak bu etalardan alınması mümkün olan miktarlar, 
1945-1986 yılları arasında gerçekleştirilen ağaçlandırma 
sahalarına yapılacak bakım müdahalelerinden elde edilecek 
ara hasılalar, ağaçlandırılacak sahaların boşaltılmasın
dan elde edilecek emval,baltalık yenileme ve imar-ihya 
çalışmaları •sonucunda üretilecek miktarlar, etaya dahil 
olmayan şüceyrat,makilik ve enkazdan elde edilecek mik
tarlar ve 1990-2009 yılları için hazırlanan Ormancılık 
Ana Planı verileri dikkate alınarak VI.plan
dönemi üretim miktarları tahmin edilmiş ve ürün çeşitleri 
itibariyle Tablo-79 da gösterilmiştir.

Ayrıca,1995-2009 yılları için aynı esaslara göre 
üretim projeksiyonu yapılmış ve Tablo-80 de gösterilmiş
tir.

Plandaki üretim hedeflerine ulaşılahilrresiiçin aşa
ğıda belirtilen hususların yerine getirilmesi şarttır.



T&blo : 79- VI. Beş Yıllık Kalkınrra Planı Dönemi(1990-1994) 
Yıllar itibariyle Üretim TŞhminı (Kamu ve Özel 
Kesim Üretimi Olarak )

1000 m3-Ster

Ürünler
0 re t e a 
Sektör 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

tomruk OGM 3805 3885 3965 4287 4095 4258 4259

(®3) ÖZEL 2000 2110 1470 1540 1610 1680 1750
TOPUM 5805 5995 5435 5827 5705 5938 6009

TEL DİREĞİ OGM 160 155 153 138 145 145 145

( a>3) ÖZEL - - - - - -
. TOP UU 160 155 153 138 145 145 145

MADEN DİREĞİ OGM 470 475 480 490' 500 517 543
( ®3) ÖZEL - - - - - - -

TOPUM 470 475 480 490 500 517 543
SALAYI ODUNU OGM 315 411 508 580 498 594 601

( 03) ÖZEL 285 300 315 330 345 360 375

TOPUM 600 711 823 910 843 954 976

KA İTLİK ODUN OGM 1620 1647 1870 1870 1870 1870 1870

( n>3) ÖZEL - - - - - - -

TOPUM 1620 1647 1870 1870 1870 1870 1870

LİF-YONGA OGM 950 971 1017 1109 1163 1234 1363
ODUNU

(o3) ÖZEL 285 300 315 330 345 360 375
TOPLAM 1235 1271 1332 1439 1508 1594 1738

ENDÜSTRİYEL 0 OGM 7320 7544 7993 8474 8271 8618 8781
ODUN 
TOP LAM I ÖZEL 2750 2710 2100 2200 2300 2400 2500

( m3) TOPLAM 9890 10254 10093 10674 10571 11018 11281
YAKAUAK ODUN 

( STER)
OGM

ÖZEL

14362

1680
15225

1700

16088

1720

16683

11740

16083

1760

17185

1780
16914

1800
TOPUM 16042 16925 17808 1842 3 17843 18965 18714

YAKAı.'AK ODUN 12031 12694 13356 13817 13382 14224 14036

GENEL TOPLAM 
—________________

21921 22948 23449 24491 23953 25242 25317

Kaynak : 1990-2009 Yılları Orrrancılık Ana Planı



'lablo : 80 - 1995-2009 Yılları Üretim Tahmini
(Kamu ve Özel Kesim Üretimi Olarak)

(1.000 m-’-Ster)

ÜRÜNLER Üreten 1995 1999 2000 2004 2005 20G9
TOMRUK OGM 4286 4727 4730 5342 542 3 5299
(m’) ÖZEL 1820 2100 2170 2450 2520 280D

TOPLAM 6106 6827 6900 7792 7943 0099
TEL DİREĞİ OGM 145 145 145 145 145 1U5

Crfı3) ÖZEL - - - - - -

TOPLAM 145 145 145 145 145 1U5
MADEN DİREĞ: OGM 588 651 657 680 686 709

(m3) ÖZEL - - - _ _ _
TOPLAM 588 651 657 680 686 709

SANAYİ GDUNl OGM 606 637 644 672 679 707
(m5) ÖZEL 390 450 456 525 540 600

TOPLAM 998 1067 1109 1197 1219 1307
KAĞITLIK OGM 1870 1870 1870 1870 1870 1B7U
ODUN ÖZEL - - - _ _

(m5) TOPLAM 1870 1870 1870 1870 1870
LİF yonga OGM 1559 18^9 1964 2920 3111 3613
ODUNU ÖZEL 390 450 465 525 540 600

(m3) TOPLAM 1949 2329 2429 3445 3651 4213
ENDÜSTRİYEL OGM 9056 9909 10.009 11629 . . . .

ODUN TOP ÖZEL 2600 3000 3.100 3500 4000
LAMI (m3) TOPLAM 11656 12909 13.109 15129 -15 514 16343
YAKACAK OGM " ' S' .... -j

17.567 . TT1U5 "
ODUN ÖZEL 1820 1900 1920 2000 2100
...(Ster) TOPLAM 19339 20092 19.487 19914 7 1 67 Q 23205
YAKACAK OGM 13139 13644 13.175 13435 14 707 15829
ODUN ÖZEL 1365 1425 1440 1500 1515 1575
(rrı3) TOPLAM 14504 15069 14.615 14935 i 6.2.27. 17404
GENEL TOP OGM 22195 23553 23.184 250Ğİ. 26.62] 28172
LAM ÖZEL 3965- 4425 4540 5000 5115 5575
(m3) TOPLAM , 26160 2797827 . 72 4 30064 31 736 33747

Kaynak : 1990-2009 Yılları Ormancılık Ana Planı



a) Orman Yolları Çalışma Grubunca tesbit edilen 
plan hedefleri ve Orman Bölge Müdürlükleri tarafından 
teklif edilen yıllık orman yolu inşaatı, büyük onarım,sa
nat yapısı, üst yapı ve tamir-bakım programları gerçek- 
leştirilmelidir.

b) Üretimle büyük çapta ilgisi bulunan gençleştirme 
ve ağaçlandırma faaliyetlerinin amenajman,silvikültür 
planları ve ağaçlandırma projeleri doğrultusunda aksatıl
madan devam ettirilmesi ile bu faaliyetleri engelleyici 
sosyo-ekonomik baskıların bulunduğu yerlerde bu baskıla
rın giderilmesi için sosyal ormancılığın gerektirdiği 
tedbirler alınmalıdır.

c) PLan süresi dolan amenajman planları, zamanında 
yenilenmeli ve yeni planların verilerine göre hedefler 
revize edilmeli ve silvikültür planları da zamanında ya
pılmalıdır.

d) Üretimle doğrudan alakalı teknik ve diğer perso
nel kadrolarında meydana gelebilecek açıkların zamanında 
giderilmesi için her türlü tedbirler alınmalıdır.

e) Mekanizasyonda kullanılan mevcut üretim makina- 
ları verimli çalıştırılmalı ve mübayaa işlemleri hızlan
dırılmalıdır.

f) Ülke ekonomisinde gözlenen değişiklikler dikkate 
alınarak ürün çeşitlerine göre arz-talep ilişkisi de 
kurulmak suretiyle plan hedefleri hemen revize edilerek 
yıllık üretim programları yapılmalıdır.

8.1.2. ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ :
8.1.2.1. Geçmiş Yıllara Ait Yurtiçi Tüketimi :
Geçmiş yıllar için tüketici nezdinde fiili tüketim 

miktarlarını veren güvenilir tesbitler mevcut değildir. 
Bu sebeple zaruri olarak, her ürün çeşitleri itibariyle 
OGM'nin geçen yıldan devreden stok miktarı, o yıl içindeki 
OGM ile özel kesim üretim miktarı ve o yıl içinde ithal 
edilen miktar toplanmış, bundan o yıl içinde ihraç edilen 
miktar ile gelecek yıla devreden stok miktarı toplamı çı
karılmış ve böylece o yıl içerisinde yurt içinde tüketi
len miktarlar tesbit edilerek Tablo 81'de gösterilmiştir. 
Burada özel kesim tarafından üretilen miktarın aynen yılı 
içerisinde tüketildiği kabul edilmiştir. Ayrıca OGM'ce



piyasaya arz edilen yakacak odun miktarının haricinde, 
gizli olarak da önemli miktarda yakacak odun tüketilmek
tedir. 1982 yılında yapılan Orman Mühendisleri Odası VIII. 
Teknik Kongresine sunulan tebliğlerde., toplam yakacak 
odun tüketiminin ortalama 29 milyon m3 olduğu bildiril
miştir. Bu miktarın 1982 yılında yaklaşık 16 milyon m3'ü 
meşru olarak OGM ve özel kesim tarafından karşılandığına 
göre, bakiye 13 milyon m3'ünün gizli tüketim olduğu kabul 
edilmiştir. Ormancılık Ana Planı 'ncü 1990 yılında
gizli tüketimin 11.6 milyon m3 olacağı tahmin edildiğin
den, 1982-1987 yılları için bu azalma dikkate alınarak, 
gizli yakacak odun tüketimi tahmin edilmiştir.

8.1.2.2. VI-Plan Dönemi Talep Tahmini :
Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan 1990-2009 

yıllarına ait "Ormancılık Ana Planı" da dikkate alınarak 
VI .BYKP. dönemindeki endüstriyel ve yakacak oduna ilişkin 
talep tahminleri yöntemleri özet olarak aşağıda belirtil
miştir.

1. Endüstriyel Odun Talebi :
Endüstriyel odunu oluşturan tomruk, sanayi odunu, 

teldireği, maden direği, kağıtlık odun ve lif yonga odunu 
ürün cinslerinin her biri için farklı metodlar kullanıla
rak 1990-2009 dönemine ait talepleri tahmin edilmiştir.

a- Tomruk Talebi :
1964-1985 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü ve Özel 

Sektör tarafından satışı gerçekleştirilen tomruk miktar
larının toplamları alınarak ,ülke seviyesinde kamu ve 
özel sektör tarafından üretilen tomruğa olan toplam talep 
tesbitedilmiştir. Yapılan arz projeksiyonundaki değerler 
dikkate alınarak,özel sektör tarafından üretilen kavak 
odununun % 70'inin tomruk,% 15'inin sanayi odunu ve % 
15'inin lif-yonga odunu olarak kullanıldığı kabulü esas 
alınmıştır.

1964-1985 yıllarına ait tomruk toplam tüketim mik
tarları esas alınarak çoklu regresyon analizleri denenmiş 
ve en uygun tomruk talebi denklemi tesbit edilmiştir. 
Seçilen regresyon denkleminin değişkenleri nüfus,kişi 
başına milli gelir (reel fiatlarla),mobilya tüketimi,çi
mento tüketimi ve yapı alanı'dır.
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Söz konusu değişkenlerin 1990-2009 yıllarına ait 
değerleri trend analizi ile belirlenmiştir.

Tesbit edilen değişkenlerin tahmini değerleri, 
seçilen regresyon denkleminde yerine konularak 1990-2009 
yıllarına ilişkin tomruk talebi miktarları tahmin edil
miştir.

b- Sanayi Odunu Talebi :
1964-1985 yılları sanayi odunu toplam tüketim 

miktarları,Orman Genel Müdürlüğünce satışları gerçekleş
tirilen yarma ve yuvarlak sanayi odunu miktarları ile 
özel sektör tarafından üretilip satılan kavak odununun % 
151 inin toplamı alınarak tesbit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yıllara ait sanayi odunu toplam 
tüketim miktarları esas alınarak çoklu regresyon analiz
leri denenmiş ve istatistiki olarak en uygun sanayi odunu 
talebi denklemi belirlenmiştir.

Seçilen regresyon denkleminin değişkenleri,nüfus, 
kişi başına milli gelir (reel fiatlarla) ile sebze ve 
meyve tüketimidir.

Denklemde yer alan değişkenlerin tahmini değerleri, 
seçilen regresyon denkleminde yerine konularak 1990-2009 
yıllarına ilişkin sanayi odunu talep miktarları tahmin 
edilmiştir.

c- Tel Direği Talebi :
Ülkemizde tel direği P.T.T. ve TEK gibi belirli kamu 

kuruluşları tarafından talep edilmektedir. Bu sebeple , 
tel direği talebi bu kuruluşların çalışmalarına dayalı 
olarak hesaplanmıştır. İlgili kuruluşlar 1990-2009 
yıllarına ilişkin tel direği taleplerini tahmin ederek 
OGM'ye bildirmişlerdir. Bu kuruluşların tel direk talep 
tahminlerinin toplamları alınarak, 1990-2009 yıllarına ait 
tel direk talebi tahmin edilmiştir.

d- Maden Direği Talebi :
Maden direği de özel sektör ve belli kamu kuruluş

ları tarafından talep edilmektedir. Bu sebeple,1990-2009 
yıllarına ilişkin maden direği talepleri özel sektör ve 
kamu kuruluşları için ayrı ayrı tahmin edilmiştir.



Kamu sektörü maden direği talebi,tel direği talep 
tahmininde olduğu gibi,ilgili kamu kuruluşlarının tale
bine dayalı olarak hesaplanmıştır.

Özel sektörün maden direği talebi ise 1964-1985 
yıllarına ait özel sektör maden direği tüketimi dikkate 
alınarak trend analizi ile tahmin edilmiştir.

Kamu kuruluşları ile özel sektörün talepleri top
lamları alınarak 1990-2009 yılları için maden direği ta
lep miktarları hesap edilmiştir.

e- Kağıtlık Odun Talebi :
Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğünden sadece SEKA Ku

rumu kağıtlık odun talep etmektedir. Bu kurumun toplam 
kağıtlık odun potansiyel kapasitesi 2.000.000 m3/yıl 
fiili kapasitesi ise 1.870.000 m3/yıl’dır.

1990-2009 yılları kağıtlık odun talep tahmini SEKA 
Kurumunun fiili kapasitesi dikkate alınarak 1.870.000 m3 
olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan tesbitlere göre önümüzdeki yıllarda Orman 
Genel Müdürlüğünün kağıtlık odun arz imkanı ancak SEKA 
Kurumunun bu günkü fiili kağıtlık odun kapasitesini kar
şılayabilecek seviyededir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda 
SEKA Kurumu kağıtlık odun işleyen kağıt fabrikası kurma
yı planladığı takdirde,Orman Genel Müdürlüğünce kağıtlık 
odun arz imkanları yeniden değerlendirilecektir.

f- Lif Yonga Odunu Talebi :
1977-1985 yıllarına ait lif-yonga odunu tüketim 

miktarları,Orman Genel Müdürlüğünce satışı gerçekleşti
rilen lif-yonga odunu ile özel sektörce üretilip satılan 
kavak odununun % 15'inin toplamı alınarak tesbit edilmiş
tir.

Yukarıda belirtilen yıllara ilişkin tüketim miktar
ları esas alınarak,trend analizi metoduyla 1990-2009 
yıllarına ait lif-yonga odunu talebi tahmin edilmiştir.

z- Yakacak Odun Talebi :
Yakacak odun talebi Orman Genel Müdürlüğünün resmi 

yakacak odun satışları,gizli yakacak odun tüketimi ile 
özel sektörce üretilip tüketimi gerçekleştirilen yakacak 
odun miktarları için ayrı ayrı tahmin edilmiştir.



Bu amaçla,1980-1984 yılları için yakacak odun 
tüketiminin gelir esnekliği hesaplanmış ve bu esnekliğin 
gelecek yıllar içinde sabit olacağı varsayımı benimsen
miştir.

Hesaplanan bu gelir esnekliği, Orman Genel Müdür
lüğünün 1985 yılı satış miktarlarına uygulanarak 1990- 
2009 yılları için resmi yakacak odun tüketimi tahmin 
edilmiştir.

Ayrıca, 1983 yılı Orman Genel Müdürlüğü resmi 
satışları dışında kalan gizli yakacak odun tüketimi ile 
özel sektörce üretilip tüketilen yakacak odun miktarlarına 
da aynı gelir esnekliği uygulanarak 1990-2009 yılları 
için, Orman Genel Müüdürlüğü yakacak odun üretimine olan 
talep dışındaki yakacak odun talep miktarları da tahmin 
edilmiştir.

Yukarıda belirtilen talep miktarları toplanarak 
1990-2009 yıllarına ait toplam yakacak odun talebi hesap 
edilmiştir.

VI. Beş yıllık Kalkınma Planı dönemi ve 1995-2009 
yılları için endüstriyel ve yakacak odun talep tahminleri 
tablo 82 ve 83'te gösterilmiştir.

Tablo : 8])1982-1987 Yılları Endüstriyel Odun 
ve Yakacak Odun Tüketim Durumu

YILLAR
Endüstriyel 
Odun Tüketimi 

(M3)

Yakacak Odun 
Tüketimi

(Meşru Yollar
dan (M3)

Yakacak Odun Top.Tüketim 
Tüketimi (m3) 
(Gizli)(m3)

1982 9208 16048 13000 38256

1983 8681 15901 12824 27406

1984 9241 13694 12649 35584

1985 9427 11932 124 74 33833

1986 10059 11059 12298 33362

1987 11087 10622 12124 33833

Kaynat : OGM Kayıtları OGM ve yapılan Özel Sektör Üretim 
Envanteri



Tablo : 82 -VI Beş yıllık kalkınrra Planı Dönemi (1990-1994) 
Thlep tahmini

(000 M3)

ÜRÜNLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Tomruk 7445 7609 7874 812 7 8385 8655 8932

Ttel direği 160 155 153 138 145 145 145

teden Direği 470 475 480 490 500 517 543

Sanayi Odunu 844 866 888 910 932 954 9 76

Kağıtlık Odun 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Lif-Yonga Odun 172 3 1777 1847 1972 2096 2221 2 345

Ehdüstriyel 
Odun toplamı 12412 12 752 2 3112 13507 13928 14362 14811

Yakacak odun 22163 21580 20935 20614 20215 19852 19498

Genel Toplam 345 75 34332 34047 34121 34143 34214 34309

Kaynak : 1990-2009 yılları Ormancılık Ana Planı



Tablo :83- 1995-2009 Yılları Talep Tahmini

(1000 m3-Stpr)

ÜRÜNLER 1999 1999 2000 200A 2005 2009

TOMRUK 

(m3) 9216 10A57 10792 122A3 12635 1A333

TEL DİREĞİ 
(m3) 1A5 1A5 1A5 1A5 1L5 1A5

MADEN DİREĞİ 
(m3) 588 651 657 680 686 709
SANAYİ'ODUNU 
(m3) 998 1087 1109 1197 1219 1307

KAĞITLIK ODUN 
(m3) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

LİF-YONGA ODUNU 
(m3) 2A70 2968 3093 3591 3715 A213

ENDÜSTRİYEL ODUN 
TOPLAMI (m3) 15289 17178 17666 19726 20270 22577

YAKACAK ODUN 

(Ster) 255A7 23866 2360A 22L85 2217A ''''20970

YAKACAK ODUN 

(m3) 19160 17900 17703 16863 16630 15727

GENEL TOPLAM 

(m3) 3AAA9 35078 35369 36589 36900 3B30A

Kaynak : 1990-2009 Yılları Ormancılık Ana Plan



Ülkemiz orrmn varlığı, üretim-tüketim karşılaştı
rılmasının yapıldığı tablolarda (tablo : 113-114)görül
düğü gibi, yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılarra- 
rmktadır.Yıllar itibariyle giderek artan bir arz açığı 
söz konusudur. Bu sebeple devamlı olarak kendi kaynakla
rımızdan orman emvali ihraç etme imkanımız mevcut 
değildir. Ancak belli ekonomik olaylarchn kaymaklaman 
dönemlerde ihtiyaç fazlalıklarını değerlendirmek üzere 
ihracat söz konusu olabilir.

Ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri olan ihracatın 
düzenli ve devamlı olarak yapılabilmesi esastır.Bunun 
için de kamu sektörüne nazaran esnek ve süratli karar 
verme üstünlüğü olan özel sektörün reeksport ticareti 
yapmak üzere devreye sokularak , ileri safhalarda işlenmiş 
orman ürünlerini ihraç etmesi teşvik edilmelidir. Ancak, 
Yurtiçi tüketim fazlasının meydana geldiği dönemlerde, 
ileri safhada işlenmeden yuvarlak veya yarı mamul olarak 
ihracat teşvik edilnelidir.

1982-1987 yıllarında gerçekleşen orman ürünleri 
ihracatı miktar ve değer olarak Tablo: 84'de gösterilmiş
tir.

8.1.4. ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI:
Orman ürünleri ithalatı 1985 yılına kadar düşük 

seviyelerde seyretmiş , 1985 yılından itibaren önemli 
artışlar kaydedilmiştir. 1982-1987 yıllarında ithal 
edilen orman ürünleri miktar ve değer olarak Tablo: 
84' de gösterilmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi VI. Plan döneminde de 
üretimdeki arz açığına paralel olarak ithalatın giderek 
artan bir seyir takip edeceği tahmin edilmektedir. 
VI.Plan Dönemindeki orman ürünleri dış ticaret tahminleri 
parasal değer olarak Tüblo: 87'de gösterilmiştir.

Mobilya ve dekorasyon sanayiinde ihracata dönük mal 
gruplarının bünyesinde yer alan Tropikal odun türlerinin 
gereken miktarlarda ithalatı geçmişte olduğu gibi, bu 
plan döneminde de devam etmelidir.

Kağıt hamuru odunu talebi , genelde karşılanmakla 
.beraber Ladin ve Göknar ormanlarının aktüel durumları ve
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Thhlo : 84- 1982-1987 yıllarıncfa Gerçekleşen Asli Ornjan Ürünleri İhraca t-İtfa la t miktar ve değerle

Yıllar Ürün Ölçü
İHRACAT İTHALAT

Miktar tekabül etti<5 
Yuvarlak Oû.

1
ri Değer 

U.S. Miktar
Itekabültettiğ 
Aıvarlak Od.

L Değer 
US.s.

1982

Yuvarlak m3 173572 173572 18981439 815 815 98590

Mımul
m3 117345 195575 1272 7662 3219 3219 290038
Tbn 31925 76010 33076622 4468 4468 6023906

Toplam M3 - 445157 64 785 723 - 16819 6412534

1983

Yuvarlak M3 40200 40200 4387657 925 925 180906

femul M3 189279 315465 • 22893586 9 15 2024
itan 46110 109733 . 14649564 1050 2500 2712947

Tbplam M3 - 465448 41930825 - 3440 2895877

1984
Yuvarlak M3 122007 122007 15415402 4188 4188 1068480
M* mal M3 129693 216155 12499399 26626 44377 1016009.

Tbn 66965 159437 22 822 741 6141 14621 8402513

Tbplam M3 - 497599 50737542 - 63186 10487002

1985
Yüvarlak M3 39023 "39023 4129878 88201 88201 17711061

Mımul M3 637753 1062921 17186483 99110 165183 4744960
Tbn 782 74 186363 98954708 <4424 10545 7335808

Tbplam M3 - 1288307 120271069 - 263929 29791829

1986
Yuvwrla> M3 332 64 33264 4191998 299180 299180 582040493

te mil M3 81054 135090 2 729962 77 63995 106658 102 106 70

uJfia., . 6ti€.7U J 163501 31893212 2885 6869 5105292
Tbplam M3 331855 63384837 - 112 707 73520055

1987
Yuvarla) M3 23601 23601 2 787969 109 7912 1097912 11582 78 77
Msmul Mİ 22832 38053 4013667 307023 511705 46 ">00228

Tbn 34013 80982 31589602 3686 8776 6292512

Tbpiam M3 - 1426 36 383912 36 - 1618393 168828617

Kayrak, : DİE'nin üsrileri
Nnt : Ölçü birimi M3 olan rrnmüllerın yuvarlak odunun % 60 indan elde edileceği, 

ölçü birimi ton olan mamullerin bir metreküpünün 0, 7 ton geldiği ve 
yuvarlak odunun % 60 ından elde edileoeği kabul edilerek tekabül ettiği 
yuvarlak odun makta rı -'-il unmuş tur.



verim gücü dikkate alındığında, bu ağaç cinslerinden elde 
edilen kağıtlık odunlar talebi karşılayamamaktadır.

Bu itibarla yılı içerisinde OGM'ce karşılanamayan 
Ladin-Göknar cinsi kağıtlık odunların SEKA Müessesesı 
tarafından ithalatı sağlanmalıdır.

V.Plan Döneminde Türkiye Elektrik Kurumunun Köy 
elektrifikasyonunu tamamlayacağı ve PTT'nın de telekomü
nikasyon çalışmalarını bitirmek üzere olduğu dikkate alı
narak tel direği taleplerinin önemli ölçüde azalacağı ve 
her iki kurum ihtiyacının ülke ormanlarından fazlasıyla 
karşılanabileceği göz önünde tutularak,tel direği itha
latına gidilmemelidir.

Gerek VI.Plan döneminde,gerekse daha sonraki dö
nemlerde tomruk cinsi emvaldeki arz açığının büyük boyut
lara ulaşacağı dikkate alınarak,entegre tesislere sahip 
bulunan Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğünün 
gerekli durumlarda yeterince tomruk ithal etmesinin, arz 
açığını kapatma yönünden faydalı olacağı kanaatına varıl
mıştır.

Ortadoğu ülkelerinde orman varlığı yetersizdir. 
Buna karşılık büyük çapta orman ürünlerine ihtiyaç bulun
maktadır. Bölgedeki son gelişmelere göre ihtiyacın daha 
da artacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu 
ile deniz ve kara taşıma imkanlarının müsait olması,yurt 
dışından ithal edilecek ham ve yarı mamul orman ürünle
rinin, yurtiçınde imal olduktan sonra Ortadoğuya pazar
lamasının karlı olacağını ortaya koymaktadır. Bu suretle 
istihdam sağlanacağı gibi, imalat artıklarının Lif-yonga, 
ambalaj ve kağıt sanayiinde hammadde olarak kullanılması 
da mümkün olacaktır. Pazara yakın oluşu ve bugün dahi bu 
entegrasyona uygun sanayi tesislerinin mevcut bulunması 
sebebiyle söz konusu organizasyonun Doğu Akdeniz ve Doğu 
Karadeniz bölgelerinde öncelikle teşvik edilmesinin uygun 
olacağı görüşüne varılmıştır.

8.1.5. ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİ :
1990-2009 yılları için Orman Genel Müdürlüğü tara- 

fıncfan tezırlamn Ormancılık Ana Planındaki Taslağındaki 
endüstriyel odun arz ve talep karşılaştırması Tablo 85'de, 
yakacak odun arz ve talep karşılaştırması ise Tablo 86'da 
gösterilmiştir.

2 75
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Tablo:8 5-1990-2009 Yılları Endüstriyel Odun Üretim-Tüketim Dengesi

1000 m3
ı icmCk TEL DİREĞİ MADEN DİRBC ] SANAYİ odunu KAĞITLIK ODUN İLİF YONĞA ODUNU ENDUSRIYEL OD. TOP.

1 Arz Teİ6fc•| FarR Arz T Ta! tD ferk Arz. TalepTark Arz Te l eo Park Arz Ta i ep cark, Arz Ta 1 ep t,rk 1 Arz Ta 1 ep r ark
1990 5435 767i* 2439 1S 5 153 - 480 4e:i 823 888 -65 1870 1870 - 1332 1847 -515 1GC93 13112 -3019

1991 5827 8127 -2300 138 138 - 490 490 i 910 910 - 1870 1870 - 1439 1972 -533 10674 13507 -2B33

1992 5705 8385 -2680 145 145 500 500
!

1
1 843| 932 -89 1870 1870 - 1508 2096 -586 10571 13923 -3357

1993 5938 8655 -2717 145 145 517 517 | 55i* 554 - 1870 1870 - 1594 2221 -627 11018 14362 -3344

1994 6009 8932 -2923 145 145 - 543 543 - | 976 976 - 1870 1870 - 1733 2345 -607 11291 14811 -3530

1995 6106 9218 -3112 145 145 - 588 588 —
'

998 998 —- 1870 1870 - 1949 2470 -521 11656 15289 -3633

1999 5827 10457 -3630 145 145 651 651 JL087 1087 - 1870 1870 - 2329 2968 4639 12909 17178 -4269

2C00 5900 10792 -3892 145 145 - 657 657 ‘I jl 109 1109 - 1870 1870 - 2429 3093 -664 13110 17666 -4556

2204 7792 i 12243 
___  !

-4451 145 154 - 680 680 J 1197 1197 - 1870 1870 - 3445 3591 -146 15129 19726 -4597

2005 7943 12635 -4692 145 145 - 686 686 -'1219 1219 - 1870 1870 - 3651 3715 -64 15514 2C270 -4756

2009 8099 14333 -6234 145 145 - 709- 709 _! ■L3071307 - 1870 1870 - 4213 - - 16343 22577 -6234

Kaynak: 1990-2009 Yılları Ormancılık Ana Planı



TABLO : 86 - 1988-2009 yılları yakacak odun 

Üretım-Tüketım Dengesi

(000 M3-Ster)

YTT.T.AH
YAKACAK 0DUK 

(Eter)
YAZACAK OPim

(113)

Arz Talep Fark Arz Talep F&rk

19&Ö 10042 29551 -13509 12031 22163 -10132

1939 16925 28773 -11848 12694 21580 - 8886

1990 17808 27913 -10105 13356 20935 - 7579

1991 18423 2?485 - 9062 13817 20614 - 6797

1992 17843 26953 - 9110 13382 20215 - 6833

1995 16965 26470 - 7505 14224 19B52 - 5628

1994 18? 14 25998 - 7284 14036 19498 - 5462

199? 19339 2554? - 6208 14504 19160 - 4656

1999 20092 23&6G - 3774 15069 17900 - 2831

200+ 19914 22485 - 2571 a 14935 16863 - 1928

2009 23205 20970 + 2235 17404 1572? + 1677

NOT: Kamu ve özel kesim üretimleri toplamı arz olarak 

alınmıştır. Steri M3 e çevirne emsali 0.750 dır.
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Tablo : 87 - VI. Beş Yıllık PLan Döneminde orrran Ürünleri Dış Ticaret Tahmini

Yıllar A_b li ürünler Tali Ürünler Toplam Fart
İthalat US $ İhracat US $ İthalat US $ İhracat US $ İthalat^Ûs $ İhracat us $ ^.US $

1988 181.170.000 38.000.000 3.500.000 40.000.000 184.670.000 78.000.000 -106.670.000

1989 191.180.000 40.000.000 3.250.000 Ooo•o8•LA•cf 194.430.000 85.000.000 -IO9.45O.OOO
1990 201.080.000 43.000.000 3.000.000 50.000.000 204.080.000 95.000.000 -111.080.00C
1991 189.640.000 46.000.000 2.500.000 55.000.000 192.140.000 101.000.000 - 91.140.000
1992 221.100.000 90.000.000 2.000.000 60.000.000 223.100.000 110.000.000 -113.jO0.000

1993 224.180.000 35.000.0Q0 1.500.000 70.000.000 225.680.000 125.000.000 -100.680.000

1994 241.120.000 60.000.000 L.250.000 80.000.000 242.370.000 140.000.000 -102.370.OCC

Kaynak : DİE'nin geçmiş yıllara ait verileri, plan döneminde yıldan yıla artan arz açığı 
durumu ve tali ürünlerde beklenen ihracat artışları göz önüne alınarak yapılmıştır.



Thblo : 85 te de görüldüğü, üzere tel direği , maden di
reği , sanayi odunu ve kağıtlık odunda (Ladin-Göknar hariç)

önemli miktarda bir arz açığı söz konusu değildir. 
Lif-yonga odununda ilk yıllarındaki arz açığının giderek 
azaldığı ve periyod sonuna doğru kapandığı görülmektedir. 
Orman Genel Müdürlüğünce şücayrat odunlarının yongalana- 
rak veya doğrudan Lif-yonga sanayiine verilmesine başlan
ılmıştır. Bu uygulamanın gelecek yıllarda daha da yaygın
laştırılması ve sıklık-sırıklık çağındaki genç meşçerele- 
rin bakımlarına önem ve hız verilmesi suretiyle lif-yonga 
odunu arz açığının önemli ölçüde kapanacağı tahmin edil
mektedir.

Ancak,tomruk ve yakacak odun arz açığının önemli 
boyutlarda olduğu görülmektedir.

VI.Beş yıllık Plan döneminin ilk yılı olan 1990 yı
lında yaklaşık 2,4 milyon m3 olan tomruk arz açığının 
ileriki yıllarda sürekli olarak artacağı ve 2009 yılına 
doğru 6 milyon m3'ü aşacağı tahmin edilmektedir.

Yakacak odunda ise, başlanğıçta 10.1 milyon ster 
dolayındaki arz açığının ileriki yıllarda azalarak ancak 
2005-2006 yıllarında kapanabileceği tahmin edilmektedir. 
Burada en önemli problem ormanların verim gücünü aşan ve 
tahribata sebep olan 12-13 milyon m3 civarındaki gizli 
tüketimin olmasıdır.

8.1.6. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER :
Odun hammaddesi arz-talep projeksiyonu incelendi

ğinde arz açığının en fazla tomrukta olduğu görülmektedir. 
Tomruktaki bu arz açığının kısa vadede ancak ithalat yo
luyla karşılanması gerekecektir.

Başlanğıçta Lif-Yonga odunu ve yakacak odunda da 
söz konusu olan arz açığının ılerıkı yıllarda giderek 
azalacağı ve zamanla kapatılabileceği görülmektedir.

Üretim-tüketim dengesinin,ülke ormanlarından yapı
lacak istihsalin artırılması ve elde edilen ürünlerin 
rasyonel bir şekilde kullanılması suretiyle sağlanabile
ceği göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirler 
aşağıda açıklanmıştır.



a) Ağaçlandırma :
Orman İşletmeciliğinin özelliği gereği gerçek mana

da üretimin artırılması için en etkili ve geçerli yol 
biyolojik üretimin artırılması suretiyle istihsalin artı
rılmasıdır.

Son yıllarda bu hususda önemli gelişmeler kaydedil
miştir. Ancak,bu gelişmeleri yeterli kabul etmek mümkün 
değildir.

Konu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Çalışma Grubu 
tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınarak incelenmiş
tir. Birada üzerinde durulması gereken bazı hususlara 
değinmekle yetinilecektır.

Son yıllarda ağaçlandırma proğramlarınm artırılma
sı ile birlikte sosyal baskılar da arttığından,ihtilaf
sız ağaçlandırma sahaları bulmakta güçlük çekilmektedir.

OGM ce 1963-1972 yılları arasında yapılan envanter 
çalışmalarına göre kapalılığı 0.1 ve daha düşük olan 4.7 
milyon Ha. verimsiz koru ormanları ile 6.6 milyon Ha. ve
rimsiz baltalık ormanları ağaçlandırmaya ayrılmaktadır. 
Bu sahalar genel olarak mülkiyet ihtilaflarının en çok 
olduğu sahalardır.

Aynı envantere göre kapalılığı 0.1-0.4 arasındaki 
koru ormanları verimli (normal) ormanlar olarak vasıflan
dırılmıştır. Toplam 1.9 milyon Ha. vüsatindeki bu saha
larda ekolojik faktörlerin gerektiği şekilde biyolojik 
üretime katıldığından söz etmek mümkün değildir.

Genel olarak büyük orman bloklarının bitişiğinde 
veya içerisinde yer alan bu tür sahalar, sosyal baskıla
rın daha az olduğu ve üzerinde de yaklaşık 30-40 m3/Ha 
servet bulunan sahalardır. Ağaçlandırma çalışmalarının 
köy kenarlarından başlayıp verimli ormanlara doğru 
götürülmesi yerine, verimli ormanların içerisinden veya 
bitişiğinden başlatılıp diğer potansiyel sahalara doğru 
genişletilmesi her bakımdan daha akılcı ve faydalı 
olacaktır.Böylece sosyal baskılar azalacağı gibi, 
sahaların üzerindeki servet de istihsal edilip üretimin 
artırılması yönünde katkı sağlıyacaktır.

Diğer taraftan özel sektörün devreye sokulması için



yapılan kanuni düzenlemeler isabetli olmuştur. Ağaçlan
dırma Fonu'nun kurulması, işin finansman yönünü büyük 
ölçüde çözüme kavuşturacaktır.

Diğer bir konu özel sektör tarafından kavak, 
okaliptüs, kızılağaç vb. hızlı gelişen türlerle yapılacak 
ağaçlandırma faaliyetlerinin Devletçe teşvik edilmesidir. 
Özel Mülkiyete veya kamuya ait arazilerde yapılacak bu tür 
ağaçlandırmalara , OGM'ce ücretsiz veya embolık bir 
ücretle çelik ve fidan verilmeli, ağaçlandırmaya ayrılan 
arazi vergiden muaf tutulmalı ve müteşebbislere düşük 
faizli ve kontrollü tesis kredisi verilmelidir. Ayrıca, 
bakımı, koruması ve intifaı köy tüzel kişiliğine ait 
olmak üzere akarsu boylarındaki hâzineye veya köy tüze’ 
kişiliğine ait arazilerde kavaklıklar kurulması teşvik 
edilmelidir.Buralardan istihsal edilecek kavaklardan elde 
edilen gelirler köyün müşterek ihtiyaçları için sarfedıl- 
melidir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sahasında kurulan 
ve kurulmakta olan barajların su toplama havzaları 
ağaçlandırılnalı ve erozyon kontrol çalışmaları yapılmalı
dır. Bu ağaçlandırmaların aksamaması ve sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için DSİ'nın katılımı sağlanmalı ve baraj 
proje maliyetlerine ağaçlandırma masrafları da ilave 
edilmelidir. Böylece geniş sahalarda yapıLacak ağaçlan
dırmalardan ara hasıla alınacağı gibi barajların da daha 
uzun ömürlü olması sağlanacaktır.

Ağaçlandırmalarda ordu ve eğitim kurulularının 
işgücü ve kapasite imkanlarından faydanı İmalı ve 
hususta kanuni mükellefiyetler getirilmelidir.

b) Silvikültür
Amenajman planlarında tensıle ayrılan sahalar 

tensıl periyodu içersinde mutlak surette gençleştırılme- 
lıdır. Aksı takdirde bu durum,üretimi menfi yönde etkıle- 
cektir.

Tabii ve suni yolla elde edilmiş genç meşçerelerm 
bakımlarına önem ve hız verilerek buralardan istihsal 
edilen ince materyalin kağıt ve Lif-Yonga sanayiine 
verilmesi uygulamaları azami seviyeye çıkarılmalıdır.

Amenajman planlarında koruya tahvil edilmesi 
öngörülen sahaların plan süresi içerisinde mutlak surette 
koruya tahvili sağlanmalıdır.



Amenajman planları yenilenen sahaların tekniğine 
uygun silvikültür planları hemen yapılmalı ve bu planlar 
titizlikle uygulanmalıdır.

Verimsiz baltalık ormanların imar-ihya çalışmala
rında önemli gelişmeler olmuştur.Ancak, bu sahaların 6.6 
milyon ha. gibi çok geniş sahaları kapsaması sebebiyle 
yıllık programların da arttırılması gerekmektedir.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da hayvan otlatmacılığı 
çok yoğundur.Bu ormanlardan hayvan yemi için yaprak 
faydalanması adı altında usulsüz ve tahribata yönelik 
faydalanmalar olmaktadır.Bu baskıların önlenmesi ıçn
gerek baltalık imar-ihya sahalarında gerekse erozyon 
kontrolü sahalarında uygun boşluklara korunga, fiğ vb. 
yem bitkileri ekilmeli ve bunları yöre halkının ücretsiz 
olarak toplayıp hayvanlarına vermesi için kolaylık
sağlanmalıdır.Kültür ırklarına dayalı gelişmiş ve modern 
ahır hayvancılığı teşfik edilmelidir.

c) Bina ve yol İnşaatları:
Üretim ve depolama ile doğrudan ilişkili bina ve 

yol yatırımlarının yıllık programları ihtiyaca göre
verilmelidir.

Yol şebeke planları günün şartlarına göre revize 
edilmelidir.Revize çalışmaları esnasında nerelere yeni 
yol yapılmasının zaruri ve ekonomik olacağı, nerelerde 
tabiatı tahrip etmeden üretim makinaları ile istihsal 
yapılmasının uygun ve ekonomik olacağı tesbit edilmeli ve 
yol şebeke planlarında işlenmelıdir.Böylece , bölmeden 
çıkarma işi ağaçlara ve ormana zarar vermeden tekniğine 
uygun olarak yapılacak ve yol yapılamayışı sebebiyle 
üretime sokulamayan bir milyon hektar civarında orman 
alanında istihsale girilecek, orman köylüsüne da daha 
fazla iş imkanı sağlanacaktır.

Büyük onarım, sanat yapıları, üst yapı ve tamir-ba
kım programları zamanında ve yeterince gerçekleştirilme- 
lidir.

e) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele:
Ormanları tahrip eden yangın, otlatma, orman 

arazisinin tarım arazisine dönüştürülmesi, böcek ve 
mantar zararları gibi biyotik ve abiyotik faktörlerle 
daha etkili bir şekilde mücadele edilmelidir.Bu hususta 
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orman köylüsünü kalkındıran, refah payını artıran karma 
ormancılık veya sosyal ormancılık uygulamasına geçilmeli
dir.Ormanlar orman köylüsüne rağmen ve onları karşımıza 
alarak değil, orman köylüsü ile birlikte ve onların 
yararına işletilmelidir.

Bu cümleden olarak Orman Köylerini Kalkındırma Fonu 
OGM bünyesine alınmalı ve bu fon ile ilgili her türlü 
tasarruf OGM nın yetkisinde olmalıdır.

f)  Amenajman:
Ülke ekonomisinin gelişmesine paralel olarak orman 

ürünü çeşitleri talebi dikkate alınmalı, ormanların 
işletme anaçları tesbit edilmeli ve ormanlar tesbit 
edilen anaçlara göre işletilmelidir.

Günümüzde maden direği, kağıtlık odun, lif-yonga 
odunu gibi ince çaplı ürünleri kullanan sanayi kollarının 
sür'atle gelişmesi, kalın çaplı odun ürünü elde etme 
düşüncesi yanında, ince çaplı odun üretimine de ağırlık 
verilmesini zorunlu hale getirmiştir. Buncbn dolayı ormanla
rın işletme amaçları göz önünde bulundurularak idare 
süreleri yeniden ele alınmalı ve İşletme amacına göre 
yeni idare süreleri tesbit edilmelidir.Bu suretle idare 
süreleri düşürülen ormanlarda daha fazla gençleştirme 
sahası ayrılması ve buralardan da daha fazla eta alınması 
mümkün olacaktır.

Tabii veya suni yolla gençleştirilmiş orman 
alanlarında sıklık ve sırıklık çağına ulaşmış meşcereler- 
8 cm den daha kalın çapta olanların ise amerajman planla
rı yapılmalı, kesim zaımn ve mekan düzeni içerisinde 
istihsali gerçekleştirilmelidir.İdare müddeti dolmuş 
özellikle Kızılçam ormanları, ilk periyotta gençleştiril
meli, 11. ve 111. periyotlarda gençleştirilmek üzere 
bakım bloklarına ayrılmamalıdır.

Ancak, amenajman planlarınca muhafaza ormanı ve 
milli park alanlarının artması , üretimi olumsuz yönde 
etkileyecektir.

g) İstihsal :
Ağaçların kesilerek devrilmesi,dallarının budan

ması , ibrelilerde kabukların soyulması,gövdenin boylara 
bölünmesi TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik kuralla-



rı Standardı’na göre yapılmalıdır. Boylama, mutlak 
surette görevli personel nezaretinde geçici işçilerle ya
pılmalı ve endüstriyel odun olabilecek en küçük ve en in
ce parçalar kıymetlendirilmelidır.

Ağaçlar toprak seviyesinden, hatta kök boğazı kazıla
rak toprak seviyesinin de altında kesilmelidir.

Üretimde kalifiye işçiler çalıştırılmalı ve 
kalifiye olmayanlar eğitilmelidir.

Gövdeler;ormandan mümkün olduğu kadar bütün halinde 
çıkarılmalı ve kullanım amacına göre depolarda veya fab- 
rikalarda ürün çeşitlerine ayrılmalıdır.

h) Şüceyrat ve Maki Odunu Üretimi :
Etaya dahil olmayan ve bu gün için takriben 7,5 

milyon ster civarında üretilen şüceyrat ve maki odununun 
lif-yonga sanayiine verilmesi ve/veya yakacak odun olarak 
kullanılması için OGM'ce başlatılan çalışmalar daha da 
geliştirilerek ve genişletilerek devam etmelidir.

i) Kış Kesimi Yapılması :
Ağaçların,bünyesindeki su oranının en düşük olduğu 

kış aylarında kesilmesi teşvik edilmeli,kış şartlarında
ki ış güçlüğünün artması sebebiyle kış kesimlerine teşvik 
primleri verilmeli ve hali hazırda takriben 2,4 milyon m3 
civarında gerçekleştirilen kış kesimi miktarı arttırılma
lıdır .

Böylece piyasaya kış aylarında da devamlı ve taze 
emval verilecek,devirme ve bölmeden çıkarma sırasında 
zayiat azalacak,kuruma çatlağı oluşmayacak,böcek ve man
tar zararları asgariye indirilecek,ormana ve toprağına 
daha az zarar verilecek,tabii tensil çalışmalarında ba
şarı oranı artacak ve orman köylüsünün ziraat işleri ile 
daha az meşgul olduğu kış aylarında istihdamı sağlanacak
tır.

OGM'ce V.Plan döneminde başlatılan ve yukarıda 
belirtilen faydaları müşahade edilen kış kesimlerine 
VI.Plan döneminde de gereken hız ve önem verilmelidir.

j) İstihsal Birim Fiyatları :
Bilhassa endüstriyel odun arzının arttırılmasında 

istihsal birim fiatları,yapılan işin güçlüğüne göre tes-



bit edilerek, adil,tutarlı ve dengeli bir fiyat politika
sı uygulanması da önem arzetmektedir. OGM'ce 1981 yılın
da uygulamaya konulan birim fiyat analizlerinin iş-zaman 
analizleri yapılmalı ve her iş kolunda araştırma netice
lerine dayalı birim maliyetler bulunarak birim fiyatlar 
tesbit edilmelidir.

k) Diğer Tedbirler :
Birim alandan azami hasılayı alma konusunda geniş 

imkanlar vadeden ve genetik kazanç sağlayan, orman 
ağaçlarını ıslah çalışmalarına önem ve hız verilmelidir. 
Tohum bahçesi tesisi çalışmalarında tempo artırılmalıdır. 
Tohum bahçesi tesisine alınacak türler belirlenirken Dur- 
sunbey Karaçamı,Pos Kızılçamı gibi ünlü ve üstün nite- 
likli türlere öncelik verilmeli,süper ekonomik önemi 
haiz Camiyanı Çamı gibi özellik arzeden ırklar vejatatif 
üretime alınmalı ve klonal tohum bahçeleri tesis edilme
lidir.

Hızlı gelişen yerli ve yabancı türlerle plantasyon
lara gerekli önem verilmelidir.

Kayın emvalinde periyodik istihsal yapılmalı,kesi
len emval sür'atle taşınıp kıymetlendirilmeli ve kesim 
yüzeylerine koruyucu emprenye maddeleri sürülmelidir.

Orman ürünleri sanayiinde entegrasyona gidilmeli ve 
odun artıkları kıymetlendirılmelidır. Özellikle yeni ku
rulacak tesisler için kuruluş izni verilirken entegre 
tesis olma özelliği aranmalıdır.

Kullanılmış kağıtların toplanması ve tekrar kağıt 
fabrikalarına dönmesi için etkili ve sürekli bir kampanya 
başlatılmalı ve kullanılmış kağıda SEKA Müessesesi tara
fından tatmin edici ücret verilmelidir.

Odunun biçilmesi ve işletilmesinde zayiatı azaltıcı 
tedbirler alınmalıdır.

Orman emvalinin istihsalini müteakip,değer kaybına 
uğramadan alıcıya ve tüketiciye sür'atle intikalini sağ
layan satış usûlleri geliştirilmelidir.

OGM'ce ithalatı uygun görülecek hammadde ve yarı 
mamullerin ithaline devam edilmelidir (Tablo 84).



8.1.6.2. Tüketimi Azaltıcı Tedbirlir :
Talebin azaltılması, odun hammaddesinin rasyonel 

kullanımı ve onun yerine geçebilecek ikame maddelerinin 
daha ekonomik,ucuz ve sürekli şekilde temin edilmesi ile 
mümkündür. Böylece aynı miktar mal ile daha fazla ihtiyaç 
karşılanacak ve talep azalacaktır. Bu husustaki tedbirler 
de aşağıda belirtilmiştir.

a) İnşaat Sanayiinde :
İnşaatlarda kalıplık keresteler, norm genişlikleri 

kazanmaları için yan yan eklenmeli,üst yüzeyleri planya- 
lanmalı veya kullanılmış motor yağı,kreazot ve diğer 
sentetik maddelerle kaplanmalı,uçları koruyucu saç lev
halarla kapatılmalıdır. Böylece keresteler 4-5 misli 
fazla kullanılabilir. Hatta çelik kalıp kullanılmasa ma
deni iskeleler kurulması,alüminyum ve plastik doğrama 
kullanılması teşvik edilmelidir.

Harici mekanlarda kullanılacak travers,tel direği, 
tel kazığı vb. ahşap,emprenye edilmelidir.

Binaların üzerine ahşap çatılar yapılması yerine, 
ısı ve rutubete karşı tecrit edilmek kaydiyle çatısız 
teraslar yapılması teşvik edilmelidir.

Travers,tel direği,maden direği ve ambalaj sandık
larının odun dışı maddelerden yapılması teşvik edilmeli
dir.

b) Kağıt Sanayiinde :
Ülkemizde kağıt ve selüloz üreten kuruluşlardan sa

dece SEKA Müessesesi odun hammaddesi kullanmaktadır. Bu 
kuruluşun kağıt üretimi sırasında tasarruf sağlamak üzere ;

- Selüloz yıkama filtreleri ve rejekt rifaynerleri 
işletme talimatına uygun olarak çalıştırılmalıdır.

- Hamur temizleyiciler,gelişen teknolojiye göre 
değiştirilmeli veya modernize edilerek hamurun kanala 
gitmesi önlenmelidir.

- Tank ve bütelerden hamur ihtiva eden taşıntılara 
izin verilmemelidir.

- Elyaf kayıplarının azaltılması bakımından su tü
ketimi düşürülmelidir.



- Uzun lifli ibreli kağıtlık oduna,kısa lifli yap
raklı kağıtlık odun karıştırılarak üretim yapılması sağlan
malıdır. Bu hususta gerekli teknolojik değişiklikler ya
pılmalıdır. Zira,orman sahalarımızın yaklaşık yarısını 
yapraklı ağaçlar oluşturmasına ve bu durumun kağıt odunu 
açısından ideal olmasına karşılık,SEKA'nm OGM den al
dığı 1.5-1.6 milyon m3/yıl kağıtlık odunun sadece 25-30 
bin m3 ünü yapraklı odun teşkil etmektedir. Bu itibarla 
yapraklı oranı mutlaka artırılmalıdır.

- Kağıt üretiminde; odun hammaddesine ikame olarak hububat sapı,göl kamışı,çeltik sapı,tütün sapı vs . gibi 
yıl'lık ürün artıklarının kullanım oranları giderek artı
rılmalı ve yeni kurulacak tesislerin de bunları işleyebi
lecek tesisler olmasına dikkat edilmelidir.

- Ülkemizde %30 civarında olan kullanılmış kağıtla
rın geriye dönüşümü , gelişmiş ülkelerdeki gibi %60 seviye 
sine kacfer yükseltilmelidir.SEKA* ca bu hususta gerekli 
tedbirler alınmalıdır.

- OGM'ce SEKA Müessesesine tahsis edilen kağıtlık 
odunlar,vasıf kaybına uğramadan ve taze olarak sür1atle 
kağıt fabrikalarına taşınmalıdır.

- Ladin ve Göknar cinsi kağıtlık odun işleyen SEKA 
Fabrikalarında gerekli teknolojik değişiklikler yapılarak 
diğer ibreli türlerin işlenmesine imkan sağlanmalı ve bu 
değişiklikler yapılıncaya kadar OGM 1 ce verilemeyen miktar
daki Ladin-Göknar kağıtlık odunun ithalat yoluyla 
karşılanması için SEKA Müessesesince gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

c) Isınmada :
Isınmada,enerji kullanımında ilk sırayı odun al

maktadır (% 35 civarında). Buna göre, kamu ve özel sektör 
tarafından üretilen toplam odun hammaddesinin % 66'sı
yakılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran tamamen aksine 
bir durum göstermektedir.

Isınmada tükettiğimiz diğer enerji kaynaklarının 
başlıcalarını ; bitki ve hayvan artıkları (%19.7) , Linyit 
(% 18.7),petrol (% 15.9), elektrik {% 6.2),taşkömürü (% 
2.8) , asfaltit {% 1.6) teşkil etmekte ve son yıllarda çok 
cüz'i olarak güneş enerjisi de bunlara katılmaktadır.
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1987 yılında ısınma amacıyla tüketilen toplam 16119 
bin Toplam Eşdeğer Petrol (TEP) miktarındaki enerjinin 
5608 Bin TEP'i odundan sağlanmıştır.

Odunun ısınmada kullanımını azaltmak ve tasarruf sağ
lamak üzere alınması gereken başlıca tedbirler şöyle 
sıralanabilir :

- Isınmada yakıt problemi sadece OGM'nin vazifeleri 
meyanında mütalaa edilmektedir. Konunun vahameti kamuya 
maledılmeli,çözümü için Devletin ilgili kuruluşları 
seferber edilmelidir.

- Linyit,taşkömürü v.s. katı yakıt maddelerinin 
üretimi artırılmalı odun sadece tutuşturucu olarak kulla
nılmalıdır .

- Binalarda ısı yalıtımı yapılması teşvik edilmeli
dir .Yapılan araştırmalara göre ısı yalıtımı yapılan bina
larda yakacak odun tüketiminin % 50-60 oranında daha az 
olduğu tesbit edilmiştir. (x)

- İyi vasıflı soba kullanımı teşvik edilmeli, ka
lorifer ocakları tekniğine uygun yakılmalıdır. İyi vasıflı 
sobaların kullanılması ve usulüne uygun yakılması halinde 
% 10 oranında daha az yakacak odun tüketileceği, yapılan 
araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. (xx)

- Binalarda ve seralarda güneş enerjisi üreten 
tesislerin kurulması teşvik edilmelidir.

- Ahır hayvancılığı yapılması ve bu ahırların ya
nına biyogaz tesisi kurulması teşvik edilmelidir. Bu 
amaçla hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu'dan 
başlanarak biyogaz tesisleri yapılmalı ve bu tesislerin 
yapımı ORKÖY Fonu ile desteklenmelidir. Böylece,tesisten 
geçen tabii gübrenin gazı alınmış olacağından ziraatte 
kullanımı daha faydalı olacaktır.

- Tabi gaz ve likit gaz kullanımı yaygınlaştırıl- 
malıdır.

- Mümkün olan bölgelerde jeotermal enerjiden ısın
mada faydalanılmalıdır.

- Düşük kalorili linyitleri öğütüp,içerisine yon-

^ xx j Cemal Kanca.Az yakıtla sağlıklı ev. Ankara 1984 
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galanmış odun katmak suretiyle daha yüksek kalorili 
bıyokömür veya birıketkömür üreten tesislerin kurulması 
teşvik edilmelidir. Bu maksatla kiynetlendirilemsyen 
istihsal artıkları ve şüceyrat odunu ,yongalanarak düşük 
bir ücretle tesislere verilmelidir.

- Orman içi kenarındaki köylerde kömür kullanma 
alışkanlığı sağlanmalı,bu amaçla orman köylülerine 
verilecek kömür bedelleri Devletçe subvanse edilmelidir.

8.2- ODUN DIŞI VE TALİ ORMAN ÜRÜNLERİ :
8.2.1. ODUN DIŞI ÜRÜNLERİN TANIMI :
Bazı ağaç gövdelerine,tekniğine uygun olarak açı

lan yaralardan elde edilen reçine ve sığla yağı gibi bal- 
zami yağlar başta olmak üzere,ağaç formundan otsu forma 
kadar yüzlerce bitki türü ve bunların odun dışı bölümleri 
"Odun dışı ürünler" olarak adlandırılmaktadır.

Yine, asli ürün üretiminden arta kalan ağaç kabukla
ndıralı çam kök odunları gibi bölümlerle tıbbi aromatik 
karekterlı bitkiler ve mantarlar da bu gurupta yer almak
tadır.

Bütün Avrupa kıtasında yayılış gösteren 11.000 
bitki türüne karşılık, ülkemizde yaklaşık olarak 9.500 
bitki türü bulunmaktadır. Pek çoğu ormanlarda ve orman 
rejimine giren sahalarda yayılış gösteren bu türlerin 
yaklaşık olarak 3.000 ini de endemik, yani dünya üzerinde 
sadece ülkemizde yetişen türler teşkil etmektedir. Odun 
dışı ürünlere bir kaç örnek vermek gerekirse; reçine, 
sığla yağı, defne ve okaliptüs yaprakları, şimşir ve gök- 
narın genç sürgünleri ile dal uçları,mahlep, keçj boynuzu, 
palamut,mazı,kekik,adaçayı,mercan köşk, kardelen,çam fıs
tığı, safran,salep,sıklemen sayılabilir.

8.2.2- ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ :
8.2.2.1.V.Plan Döneminde Üretim :
V.Plan döneminde odun dışı orman ürünlerinden bir 

bölümünün üretimi yıllık üretim ve satış programlarına 
bağli olarak yapılmış ancak,çok büyük bir bölümü de 
sadece piyasa talebine bağlı olarak programsız olarak 
üretilmiştir. Reçine,sığla yağı,defne yaprağı,sırık,çu
buk ,şimşir ve çıralı çam kök odunu üretimi, kalkınma



planlarında belirlenen hedefler doğrultusunda,piyasa ta
leplerine ve şartlarına bağlı olarak hazırlanan yıllık 
üretim ve satış programları çerçevesinde yapılmakta olup, 
üretim teknikleri aşağı efe açıklanmıştır.

I- Reçine Üretimi : 5.Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde ham reçine üretimi için yaygın olarak Mazek 
Fiella'nın oluklu çizgi metodunun tam yara şekli kulla
nılmıştır. Ancak bu metodun insan faktörüne doğrudan 
bağlı olması sebebiyle üretim sırasında yapılan hataların 
ham reçine verimi ve kalitesine olumsuz etkileri olduğu 
gibi,asli olan odunun piyasa değerinin düşmesine.fizyo
lojik özelliklerinin bozulmasına veya yara açılan 
ağaçlarda %15'e varan ölçüde artım kayıplarım sebep 
olmaktadır.

Bundan dolayı çok yönlü faydalanma yönünden hem 
odunun teknolojik özelliklerini bozmayacak hem de en 
fazla miktarda,en iyi kalitede reçine üretimini sağla
yabilecek yeni bir üretim metodu olan asit-pasta ile re
çine üretim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ülkemizde 
reçine elde edilmesinde işçilik maliyetlerinin yüksek 
olması ve dünya piyasa la rmefen, reçine maliyetimizin çok 
altıncfe iyi kalite kolofon temin edilebilmesi sebebiyle, 
ürünlerinin imalatım kolofon kullanan firmalar, tu 
maddeye olan ihtiyaçlarını ithalat yoluyla karşılamaktadır.

Depolamanın ham reçine kalite kaybına sebep olduğu 
dikkate alınarak ve ilgili sanayii kollarının talepleri 
de değerlendirilerek Tablo : 88-89 de görülebileceği
gibi 1984 yılında 2.945 ton olarak gerçekleşen reçine 
üretim miktarı V.plan döneminde 1988 yılı için 580 ton'a 
dönüştürülmüştür.

Plan dönemi sonuna kadar, dikili ağaçtan yapılan 
üretimin ağaçlarda artımı yaklaşık % 15 oranında azaltan 
ve reçine veriminin düşük olduğu üretim teknikleri yerine, 
asit-pasta metodu ile üretimin yanında kraft selülozu 
üreten kağıt fabrikalarında artık olarak açığa çıkan 
tall-oil in reçine üretimi gayesiyle değerlendirilmesi ve 
çıralı çam kök odunu işleyerek extraksiyon yoluyla 
terebentin ve kolofan eldesi elde eden tesislerin destek
lenmesi planlanmıştır.

2. Sığla yağı üretimi : Ülkemizin en önemli endemik 
türlerinden birisi olan Liquidamber orientalis Mili, 
(sığla ağacı) gövdesinden,yaralama metoduyla elde edilmek-



tedir. Ülkemizde sadece Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sı
nırları içinde elde edilen sığla yağı,dünya piyasaların
da,Hondras*ta sığla ağacının farklı bir türü olan liquidamber 
stra cifolia dan elde edilen yağ ile rekabet halindedir. 
Londra ve Fransa 'da bulunan büyük araştırma merkezlerin
de yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda Türk sığla 
yığının diğerine oranla daha üstün özellikleri gösterdiği 
ve özellikle parfümeri sanayiinin aradığı en mükemmel 
fixatör olduğu anlaşılmıştır.

Ancak V.Plan döneminde de sığla yağı üretiminin, 
yaklaşık 1.400 Ha. saha kaplayan sığla ormanlarımızın 
kurulması düşünülmeden tamamen eskiden kalma usullerle 
yapıldığı, ağaç gövdesinin aşırı deformasyona uğradığı 
teknikle devam edilmiştir. Ağaç gövdelerine açılan 
yaralardın elde edilen yağla karışık vaziyetteki ağaç 
yongalarının, kaynar suya atılarak, cbha sonra preslenme
si hem yağ kalitesini hem de verimi çok düşürmektedir.Bu
nun bir sonucu olarak da bu endemik türümüzden beklenilen 
ekonomik fayda elde edilememektedir. Ayrıca, ham sığla 
yağı ihracatı ile elde edilen döviz miktarlarının çok 
üzerinde döviz ödenerek bu yağın çok kıymetli 5 türevin
den bir veya ikisinin ithalacı yapılmaktadır.

Bu sebeple(yeni sığla ormanları tesis edilene kadar 
mevcut ormanlarımızın korunması ve rehabilitasyonu, ham 
sığla yağı ihracaatmın mahzurları ve bu ününe olan ta
leplerdeki dengesizlik dikkate aıınarak .1984 yılında 10 
ton olan üretim miktarı 1988 yılında 1 ton'a düşürül
müştür. Tablo : 88-89)

V.Plan döneminin son yıllarında, sığla ağaçlarının 
formlarının bozulmasına sebep olmayacak yeni üretim 
tekniklerinin geliştirilmesi için araştırmalara ağırlık 
verilmesi, mevcut ormanlarımızın rehabilitasyonu gayesiy
le dinlenmeye alınması, yerinde bir karar olacaktır.

3- Defne Yaprağı Üretimi:

Önemli odun dışı ürünlerimizden biri olan ve yıllık 
üretim programım alınan defne yaprağının üretimi, V.Plan 
döneminde amemjman planlarım bağlı kalınarak tarife 
bedeli karşılığında yapılmıştır. Ancak, defne yaprağım 
fazla talep olması ve toplayıcıların ve denetleyicilerin 
teknik esaslara uymaması sebebiyle özellikle Ege bölge
sinde önemli miktarda tahribat söz konusu olmuştur.



ihblo : 88 - 1981-1987 yılları Odun Dışı ve İki i Orman 

Ürünleri Üretim Programı ve Gerçekleşme Durumu

YTLI.AR SIRIK çuhuk RFVİNF. SIĞLA DPÎ’NT]
YAP SİMS IR

Ster Ster (Ton) (Ton) (Tan) (Ton 1

] 981 Program 15.850 2.000 3.805 15 1000 16

Üret ı m 44. 322 2 . 741 3.860 19 1 .224 32

Grç. % sı 2 79 137 101 125 122 200

1982 Program 33.400 2.000 3.085 15 1 .070 16

Üretim 54.231 4. 42 4 2.999 12 '2 86 298

Grç. % sı ) 62 22] 97 77 27 1862

J 983 Program 44.500 2 .600 3.860 15 1020 16

i 're t ı m 4 3.42 7 9.681 3. 145 6 141 22 3

Grç. % sı 98 372 81 36 1 4 1 394

1 984 Program 35.500 4.500 2.650 10 1020 16

Üre11 m 48.335 6.866 2 .945 10 512 1 78

Grç. %  sı 1 36 153 111 100 50 1113

1985 ProgrrTB 33.400 5.400 2.930 15 920 20

I .'re 11 m 40.601 3. 790 2 . 703 8 2007 96

Grç.% sı 122 70 92 50 218 480

1986 Program Oi O o 2.700 1 .755 6 600 60

Üret ım 34.605 2. 370 1. 340 8 187 60

Grç.% sı 99 88 80 130 11 100

J 987 Pı oğram 2 3. 300 1 .650 695 3 650 10

Üre 11 m 25.293 3.686 459 7 100 57

Grç.% sı 108 22 3 66 2 33 5 70

4- Diğer Odun Dışı ve Orman Tkli Ürünleri Üretimi:

Çam fıstığı, rezene, rrahlep, palamut tırnağı, neşe 

mazısı, kekik adaçayı, ardıç kozalağı, galentus, siklamen 

safran, mantar, yüksük otu, v.s. gibi orman rejimine gi

ren sahalarda yayılış gösteren yüzlerce bitki türü ise 

yıllık üretim programına alınmamıştır. Bu ürünlerimiz V. 

plan döneminde iç ve dış piyasanın talebine bağlı olarak 

6831 sayılı Orman Kanununun 37. ve 40. maddelerine göre 

tarife bedeli alınmak suretiyle toplatılarak değerlendi

rilmektedir. İstihsal programına alınmamış ürünlerimize 

ıkı örnek olarak çam fıstığı ile soğanlı bitkiler 

verilebilir.



Çhm Fıstığı: Eğe ve AKdeniz Bölgelerinde fıstık

çamı kozalaklarından elde edilen bu ürün, ülkemizin en 

önemli bitkisel döviz kaynaklarından buridir. İç ve dış ta

leplere bağlı olarak tarife bedeli karşılığınca topla

tılmaktadır. Kooperatifleşmenin güzel bir örneğinin gö

rüldüğü bu ürünümüz İzmir civarında Kozak'efe bir koope

ratif aracılığı ile değerlendirilmekte olup, bu işten 

büyük miktarda para kazanan orman köylüleri fıstık çamı 

ormanlarını yangın, arazı temini için açma gibi tahri

batlara karşı korunakta ve işletme amaçlı yeni fıstık 

çamı ormanları tesis etme yolunda büyük çaba harcamakta

dır .

Soğanlı Bitkiler: Siklamenler, salepler, kardelenler 

gibi soğan ve yumruları sanayide değerlendirilen bitki

lerin ticareti de taleplere bağlı olarak bir üretim prog

ramına bağlı olmadan yapılmaktadır. V. plan döneminde ha

talı ve aşırı toplama sonucunda nesli tehlikeye giren bu 

türlerimizin üretiminin belli bir temele oturtulabilmesi 

gayesi ile bir envanter çalışması yapılmıştır.

Yıllık istihsal programına alınmamış tali orman 

ürünlerinin bir disiplin içinde değerlendirilmesi ve 

ormancılığımız ile ülke ekonomisine olan katkılarının 

gerçekçi olarak ortaya konulabilmesi çpyesı ile ilk orman tali 

ürünleri envanteri 1987 yılında yapılmıştır. 38 bitkinin 

konu olduğu bu ilk envanter çalışmalarının periyodik 

olarak yapılması planlanmış olup çalışmanın her tekra- 

rıncfe envantere yenileri ckhil edilecektir. Ehvanter çalış

malarınca mevcut servet ve saha potansiyeli yanmefe ke

sinlikle bilinmeyen ıç ve dış ticarete ait bilgilerde 

toplanmalıdır.

8.2.  fe- VI. PLAN DÖNEMİNDE TALİ ÜRÜN ÜRETİM TAHMİNİ

VI. Plan Döneminde lülı Ürün Üretim Projeksiyonu 

aşağıda Thblo 89 da verilmiştir. Tkblo incelendiğinde sı

rık üretiminde (inşaatlarda iskele ve kalıp yapımında 

kullanımının ekonomik olduğu dikkate alınarak) bir artma 

olacağı tahmin edilmiştir. Çubuk,çalı ve Defne yaprağı 

üretiminde farklı oranlarda artışlar olacağı düşünül

müştür. Ancak çıra türetımının mahsurları dikkate alına

rak üretimin yıllar itibariyle düşürülmesi öngörülmüş, 

şimşir meşçerelerinin korunması gayesiyle şimşir üretimi



de düşürülmüştür. Reçineye olan talebin iç ve dış piyasa 

şartlarına göre büyük değişkenlik göstermesi, depolara 

şekli ve süresinin ham reçine kalitesi üzerindeki olum
suz etkilen ve yaralara tekniklerinin % 15 artım ve 

verim kaybına sebep olduğu dikkate alınarak üretim mik

tarı 500 ton ile 650 ton arasıncfe tutulmuştur. Bu plan 

döneminde asıt-pasta ile üretim yanında, extrakt reçine 

ve tali reçinesi elde edilen tesislerin teşvik edilmesi 

uygun görülmüştür.

T5blo: 89 -VI.B.Y.K.P. Odun Dışı ve Tbli Orman Ürünleri 

Üretim T&hmini

YILLAR
SIRIK ÇUBUK CALI REÇİNE SIĞLA DEFNE ÇIRA şimşir.

Ster Ster Ton Ton Ton Ton Ton Ton

1988 22 .000 2.100 757 550 1 675 2.780 20

1989 23.000 2.950 72 5 530 1 690 2.650 20

1990 24.000 3.870 897 500 1 710 2.610 25

1991 25.000 4.100 1032 525 1 785 2 .584 25

1992 26.000 4.510 1042 550 1 860 2.208 30

1993 2 7.000 4.960 1146 600 1 950 1.877 30

1994 28.000 5. 450 12606 650 1 1040 1.689 30

Sığla yağına gelinoe; yukarıda da bahsedildiği 

gibi aşırı üretimle yorulan ve formları tamamen bozulmuş 

sığla ağaçlarından oluşan ormanların rehabilitesi, din- 

lendırılmesı ve korunması gayesi ile VI.plan döneminde 

sığla yağı üretimi 1 ton da sabit tutulmuştur. Bu plan 

döneminde yeni sığla ormanları tesisi, nevcut ormanların 

rehabilitesi ve yeni, ağaca zarar vermeyen, üretim tek

niklerinin araştırılması çalışmalarına ağırlık verilme

lidir.

- Yıllık üretim programına alınmamış ürünlerimizin 

üretiminde ise, önce 1987 yılında yapılan ve 1988 yılında 

da geliştirilerek tekrar envanter çalışması sonuçlarına 

göre hazırlanacak bir plan dahilinde devam edilmelidir. 

İlk çalışracfe dış ticarete konu ve ekonomik değeri olan 

38 bitkiye ait mevcut servet ve saha potansiyeli ile iç 

ve dış ticaretine ait bilgiler efe toplanmış olup, uzun 

vadeli ve istikrarlı üretim ve tabiatın korunması aracı 

ile fidanlıklar ve ağaçlandırma sahalarında kültür bit

kisi yetiştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir.



8 . 2 . 4 .  ODUN DIŞI VE TALİ ORMAN ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ:

8 . 2 . 4 . 1 .  V. Plan Döneminde Tüketim:

Cfcçmış yıllarcfa ve V. planı döneminde tali ve odun 
dışı orman ürünleri tüketimine ait ger çek teşneler ve yüz- 
deleri Tablo 90 da verilmiştir.

Odun dışı orman ürünlerinden reçine, sığla yağı ve 
defne yaprağı gibi ürünlerin depolanma güçlükleri ve de
polananın ürün kalitesi üzerine olumsuz etkileri dikkate 
alımrak üretimin tamamının yıl içinde tüketilmesi ön 
görülmektedir.

Tîıblo: 90 1981-198/ Yılları Arasında Bazı Odun
Dışı ve rfelı Orrran Ürünleri Tüketim 
Curumu

YILLAR SIRIK ÇUBUK REÇİNE SIĞLA DEFNE MŞİMŞİR

Ster Ster Ton Ton Ton Ton

Progr. 15.850 2 .000 3.805 15 1000 16

L981 Cferçeklş. 33.329 5.2 42 3.956 19 213 296

Cferç.% si 210 262 104 132 20 185

Prog. 33.400 2.000 3.085 15 1.070 16

1982 Cferçeklş. 49.024 4.229 4. 636 16 640 283

Cferç.% sı 147 221 150 103 60 1770

Progr. 44.500 2 .60 3.103 15 1.020 16

1983 Cferçeklş. 40.409 8.305 3.407 12 2.040 257

Cferç. % si 91 319 110 80 200 1606

Progr. 35.500 4.500 2 .650 10 1.020 16

1984 Cferçeklş. 34.074 6. 764 2.506 7 512 185

Cferç.% sı 96 150 95 70 50 1156

Progr. 33.40 5.400 2 .930 15 920 20

1985 Cferçeklş. 40.487 3.620 2.872 11 2007 101

Cferç. % si 121 67 98 71 218 505

Progr. 35.000 2 . 700 1.755 6 600 10

1986 Cferçeklş. 25.531 1. 725 1.32 7 7 187 138

Cferç.% si 73 64 76 12 3 31 12 5

Progr. 23.300 1.650 695 3 650 10

1987 Cferçeklş. 31.540 3.870 1160 8 667 188

Cferç.% sı 135 2 35 167 267 103 1880



Orman Kanununun 37. ve 40. maddelerine göre tarife 

bedeli alınmak üzere toplatılan yıllık üretim programına 

alınmamış diğer ürünlerimizin üretimi ta nemiyle piyasa 

talebine bağlı olarak yaptırıldığıncfen üretildiği kadarı 

Satılmakta ve depolama problemi ile karşılaşılmamaktadır.

8 . 2 . 5 .  V I .  PLAN DÖNEMİNDE TÜKETİM TAHMİNLERİ:

VI. Plan döneminde bazı odun dışı ve tali orman 

ürünleri tüketim tahminleri tablo 91'de verilmiştir.

Bu plan döneminde efe efe pola manın mümkün olduğu 

kadar az yapılması planlanmış olup, özellikle reçine, 

sığla yağı ve defne yaprağında üretildiği kadarının yıl 

içinde satılması temel hedef alınmıştır. Bu plan döne

minde diğer programa alınmamış ürünlerimizin satışına 

ait istatistıki bilgiler efe gerekli kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak ve envanter sonuçlarına bağlı olarak çıkarıla

caktır. Avrupa konseyince toplanması ve ticareti yasak

lanan veya belli bir kotaya bağlanmış bitkisel kaynakla

rın yurt içi ve dışı ticaretinin bu esaslar çerçevesinde 

tüketilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

lüblo: 91 VI. Plan Döneminde Bazı Odun Dışı ve T&li 

Orıran Ürünleri Tüketim Tühmini

YILLAR
SIRIK ÇUBUK REÇİNE SIĞLA DEFNE YAP. ŞİMŞİR

Ster Ster Ton Ton Ton Ton

1988 22.000 2.100 550 1 675 20

1989 23.000 2.950 530 1 690 20

1990 24.000 3.870 500 1 710 20

1991 25.000 4.100 525 1 785 20

1992 26.000 4.510 550 1 860 19,5

1993 27.000 4.960 600 1 950 18,5

1994 28.000 5.450 650 1 104 17,5

8 . 2 . 6 .  TALİ VE ODUN DIŞI ORMANÜRIJM.ERİNİN İHRACATI

lüli ve bazı odun dışı orman ürünlerinin 1984-1987 

yılları arasındaki ihracat miktarları ve dolar olarak 

tutarları tablo 92'e verilmiştir. Bu tabloda yıllık üre-
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T&blo: 92- 1984-1987 Yılları Arasındakı Bazı Odun Dışı 
OrrtHn Ürünleri İhracatı

Miktar TON 

Tutar - US$

YILLAR HAM REÇİNE 
Mık: Tut.

GÜNLÜK 
Mik. Tut.

SIĞLA YAĞI 
Mık. Tut.

DEFNE YAP. 
Mık. Tut.

DİĞER ODUN 
DIŞI ÜRÜNLER 

Tut.

TOPLAM

TUTAR

1984 6 32 92 - - 17 134700 1750 1645400 2 54 74285 2 7257677

1985 12 76000 4 5443 12 110140 1190 1192000 29399557 30783140

1986 9 80000 - - 28 213000 2 901 236000 34038000 36657000

1987 12 4000 12 150000 15 202000 1129 2400000 32 7002 95 35317295

Ndt: Bu tablocfakı bilgiler DİE Ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı kayıtlarmcfer alınmıştır.
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tim programına alınmış ürünlerimize ait bilgiler ayrı 
ayrı verilmiştir. Yıllık üretim programına alınmamış di
ğer tali ürünlerin ihracatına ait bilgiler de "Diğer 
Thli Ürünler" adı altında tek bir sütunda verilmiştir. 
Bu sütunch kekik, a efe çayı, rrahlep, salep, keçiboynuzu 
unu ve meyvesi, rezene, palamut meyve ve tırnakları, 
neşe mazısı, okaliptüs ve sumak yaprakları, meyan kökü 
özü ve extresi gibi 36 ürün yer almaktadır.

8.2.6.1. V. Beş Yıllık Plan Dönemindeki ihracat:

V. Plan döneminde ihracatımız tanamiyle işlenmemiş 
yaş ve^a kurutulmuş bitki ticaretine dayalı olarak ya-  
pılmıştır. Oysa işlenmiş ürün, rafine edilmiş ürün ihra
catının yapılması halinde bu kaynaklarımızdan elde edilen 
döviz miktarı çok cfeha büyük rakamlara varacaktır.

8 . 2 . 7 .  VI. PLAN DÖNEMİ İHRACAT TAHMİNİ:

Odun dışı orman ürünlerinin VI. Plan Dönemi İhracat 
tahmini İhblo 93 efe verilmiştir. İhracattan elde edilecek 
dövizin yıllar itibariyle %  10-15 oranıncfe artış göstere
ceği tahmin edilmektedir.

Bu zamana kadar rast gele ve tesadüfi usullerle ya
pılan ihracatımızda öngörülenartışların gerçekleşebilmesi 
bu ürünlerimizin öncelikle bir plan efehilinde üretilmesi,

İhblo: 93- VI. Plan Dönemine Ait Odun Dışı Orman 
Ürünleri İhracat Thhmıni(us $)

YILLAR DEĞER (US %)

1988 40.000.000
1989 45.000.000
1990 50.000.000
1991 55.000.000
1992 61.000.000
1993 70.000.000
1994 80.000.000



gerektiğinde kültür olarak yetiştirilmesi ve onların yurt dışı 
temsilciliklerimiz vasıtasıyla dış piyasaya gerektiği şe
kilde tanıtı la bilme siyle mümkün olabilecektir. Bu arada 
dış piyasanın talep ettiği kalite ve standartda ürün ihra
catı için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ayrıca işlenmiş ürün ihracatının ekonomimize sağla
yacağı katma değerin de çok fazla olacağı dikkate alına
rak bu plan döneminde işlenmiş ürün ihracatına ağırlık 
verilmesi, ham ürün ihracatı yapanlara oranla işlenmiş 
ürün ihracatı yapanlara lam madde temininde kolaylıklar 
sağlanarak teşvik edilmesi, bu işin organizasyonunun sağ
lanabilmesi açısından efe kooperatifler ile kooperatif 

birlikleri kurulması teşvik edilmelidir.

8 . 2 . 8 .  ODUN DIŞI ORMAN ÜRİJfSLIRI İTHALATI:
8 . 2 . 8 . 1 .  V. Plan Dönemincte İthalat:

V. plan döneminde odun dışı orman ürünleri ithala
tında işlenmiş maddelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 
Sıdece tarçın ve benzeri bir kaç ürün tipinde görüldüğü 
gibi ülkemizde tabii olarak yetişmeyen bazı türler ithal 
edilerek yurt içi talep karşılandıktan sonra talep fazlası 
ihraç edilmektedir. Bunun dışında ham olarak ihraç etti
ğimiz, çoğu endemik karakterli bitkisel kaynaklarımızın 
ihraç edilen ülkelerde işlenmesi sonucunda elde edilen 
çok kıymetli etkin maddelerin cüz'i miktarları büyük dö
vizler ödenerek ithal edilmektedir. Thblo 94 de 1984-1987 
yılları arasında ithalat miktar ve tutarları yer almakta
dır.

Tüblo: 94- 1984-1987 Yılların* Odun Dışı Ornan
Ürünleri İtlalatı

Miktar= TON 
Tutar = DOLAR (US jU

YILLAR
HAM REÇİNE GÜNLIK 3İĞ.TALİ ÜRÜN. TOP. TAL ÜRÜN. İTHALATI

Mık Tutar Mık. Tutar TUTAR TUTAR

1984 - - 7 11.216 1.750.636 1.761.852

1985 1 6.209 4 8.120 1.509.083 1.523.412

1986 19 105.094 5 13.400 3.227.576 3.356.070

1987 - - 7 20.000 3.738.615 3.758.615

KAYNAK: DİE ile Ffezine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
kayıtları. <- 299



Bu plan döneminde özellikle odun dışı ürünlerimizin 
iç ve dış piyasa talepleri dikkate alımrak yapılacak is
tihsal çalışnaları ile ihracatın artırılrrası hedeflenmeli 
bura paralel olarak işlenmiş madde ihracatının teşviki 
planlanarak itfa la t giderlerinin minimuma indirilmesinin 
sağlanması için çalışılmalıdır.

İthalat politikası geliştirilerek ülkemizdeki tek
nolojik imkanlarla elde edilmesi mümkün olmayan etken 
maddelerin ithal edilmesi sağlanmalı ve ülkemizde üreti
len reçine, sığla yağı gibi ürünlerin ithalatına özel 
kullanım alanları dikkate a lira ra k bir kota uygulanmalıdır 
VI. plan dönemi tahmini ithalatına ait bilgiler Tâbi o 95 
dedir.

Tablo: 95- VI. Plan Dönemi İthalat Tahmini

YILLAR DEĞER (US $ )

1988 3.500.000

1989 3.250.000

1990 3.000.000

1991 2.500.000

1992 2.000.000

1993 1.500.000

1994 1.250.000

8.2 .10 .  ODUN DIŞI VE TALİ ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM 
TÜKETİM DENGESİ VE KRİTİĞİ:

Genel Müdürlüğümüzce yıllık üretim programlarına 
alınmış ürünlerimizin üretimi programa göre yapılmakta 
olup, bu üretim programı kalkınma planlarında seçilen he
deflere bağlı olarak iç ve dış piyasanın talebine göre 
tesbit edilmektedir.



Tıbbi aromatik ve soğanlı bitkilerde yıllık istih
sal daha önce belirtildiği gibi taleplere bağlı olarak 
yapılrraktadır. Ancak talep elastikiyeti çok olduğundan 
üretim miktarları değişken bir tablo arzetmektedir. Önü
müzdeki yıllarda bir talep artışı olması halinde geniş 
çaplı bir kültürel yetiştirme çalışrralarına başlanılabi- 
lecektır. Halihazırda üretimi yapılan orman tali ürünleri 
yurt içi üretimini karşılamakta olup ihraç edilecek po
tansiyeldedir. Ancak bu ürünlerin her şartta korunarak 
değerlendirilmesi ve nesillerinin devamının sağlanması 
temel amaç olmalıdır.

8.2.11. ALI İMASI GEREKEN TEDBİRLER:

8.2.11.1 Üretim Artırıcı Ttedbirler:

Üretimi artırıcı tedbirler haşıncfe bu ürünlerimizin 

tepsinin bir üretim programı dahilinde üretilnesi gelmek
tedir. Bütün ürünlerimiz için üretim programının hazır
lanması ise ilki 1987 yılında yapılan "odun dışı ve tali 
orman ürünleri envanteri" sonuçlarının periyodik olarak 
^pılması ve bu çalışmaların sonuçlarının pratiğe açılması 
ile mümkün olacaktır.

Cbrek iç tüketimde, gerekse ihracatta giderek artan 
önemi dolayısıyle ülke ekonomisine olan katkısı gozönünde 
bulundurularak kamu ve özel sektör tarafından üretilen 
odun dışı ve tali orman ürünlerinin, mevcut yurt içi üre
tim ve tüketimleriyle potansiyel durumunun tesbiti konu- 
suncfe başlatılan envanter çalışmaları kısa zarranch ta
mamlanacaktır .

Bu çalışmaların sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi 
için Bölge Müdürlüklerinin bünyesinde faaliyet gösteren 
işletme ve Pazarlama Şube Müdürlüklerinde konuyla ilgili, 
meraklı bir teknik elemanın görevlendirilmesi gerekmekte
dir. Bu elemanlar sık sık kısa süreli eğitimlere tabi tu
tularak kendilerine envanter çalışmasında yardımcı olmak 
üzere hazırlanan teşhis ve tanıtım klavuzu gibi renkli 
resimli yayın ve broşürlerin verilmesi gerekmektedir.

8.2.11.2. İhracatı Artırıcı Tedbirler:

Cdun dışı orman ürünlerinin üretimi büyük ölçüde 
ihracatçı ve sanayicilerin talepleri ile hareket kazan
maktadır. Odun dışı orman ürünlerinin istihsal ve



ihracatının artırılabilrresinin temel şartı, bu ürünle
rimizi işleyerek etken maddelerini dünya standart
larına göre üretebilecek tesislerin kurulması ve işlen
memiş bitki ihracatının minimum seviyeye indirilmesidir. 
Bunun yanında bitkisel kaynaklarımızın ve bunlardan elde 
edilebilen etken maddelerin iç ve dış pazarlara en iyi 
şekilde tanıtılması da büyük önem arz etmektedir.

Bitkisel kaynaklardan elde edilen etken maddeleri, 
ham ve yarı rramül madde olarak kullanmakta olan sanayii 
kollarının, ülkemizde üretilebilen bu etken maddeleri 
kullanmaları için teşvik edilmeleri gerekmektedir.

Mımül, yarımamül ve ham bitkisel kaynak ihracatı 
yapan firma ve kuruluşların öncelik sırasına göre devletçe 
desteklenmesi de alınacak tedbirlerin içinde Önemli bir 
yer tutmaktadır, ihracatı arttırıcı diğer tedbirler özet 
olarak aşağıda belirtilmiştir:

İhracatı arttırıcı diğer tedbirler özet olarak 
aşağıda belirtilmiştir:

1- Odun dışı orman ürünlerinin tabiat içerisindeki 
varlıklarının korunarak devamlılık ilkesine bağlı olarak 
üretilebilmesi için 1987 yılında ilk defa yapılan envan
ter çalışması periyodik olarak yapılmalıdır. Bu çalışma
nın neticelerine göre istihsal proğramı düzenlenmelidir.

2- Çeşitli araştırma kurumlan ve üniversiteler ile 
iş birliği sağlanmalıdır.

3- Yurt dışında bu konuda hazırlanmış kitaplar ve 
süreli yayınlar takip edilmeli ve bu konuda ülkemizde ha
zırlanan yayınlar İngilizce ve diğer dillere çevrilerek 
dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz vasıtasıyla dağıtılma
lıdır .

4- TRT ile daha sıkı bir işbirliği yapılarak özel
likle köylülere hitap eden proğramlarda konunun önemi 
anlatılarak bu kaynak değerlerimizin korunması ve planlı bir 
şekilde değerlendirilmesinin gereği anlatılmalıdır.

5- Odun dışı orman ürünleri konusunda periyodik 
olarak yapılacak çalışmaların gerektireceği yardımcı ele
man, araç gereç için gerekli idari ve mali tedbirler 
alınmalıdır.

İhracat sırasında gümrük kapılarında kara nakil va
sıtalarının çıkış için bekletilmeleri sonucunda taze bit
kisel kaynaklı mal bozulmakta kızışmakta ve küf lenmektedir



Bu da zaman, emek ve döviz kaybına sebep olduğu gibi ti
cari kapasite ve anlayışın yurt dışında yanlış değerlen
dirilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple çiçekçilikte 
kullanılmak üzere dekor malzemesi olarak ihraç edilen yaş 
dal, yaprak ve çiçek gibi ürünlerin ve diğer tali ürün
lerimizin yaş olarak ihracatında gümrük kapılarında sebze 
ve meyve götüren diğer nakil vasıtalarına tanınan geçiş 
üstünlüğü hakkının tanınması gerekmektedir. Bunun için 
Ulaştırma Bakanlığı1 nm gerekli tedbirleri alması, sağ
la nmalıdır.

Ayrıca bitkisel kaynakların ihracat ve ithalatının 
yapıldığı gümrük kapılarında mutlaka bitkileri tanıyarak 
teşhis edebilecek bilgi birikimine sahip botanikçi, eczacı 
orman mühendisi veya ziraat mühendisi görevlendirilmeli, 
bu elemanlar sık sık eğitim seminerlerine çağrılmalıdır. 
Böylece kaçak ve kıymetli bitkisel kaynaklarımızın 
bilinçsiz ve hatalı olarak ihraç edilmemesi sağlanacaktır.

8.3. SAĞLANACAK KATKILAR:
8.3.1. Dış Ticaret Etkisi:
Tablo 87'nin tetkikinden de görüleceği üzere; VI. 

Plan Döneminde asli ürünlerin üretimindeki arz açığından 
dolayı ithalat miktarı ihracat miktarından fazla olaca
ğından dış ticaret açık verecek, buna karşılık orman tali 
ürünlerinde her zaman olduğu gibi dış ticaretin ihracat 
lehine fazlalık vermesi sebebiyle dış ticaret açığı kısmen 
kapanacaktır.

8.3.2. istihdam:
Asli ürünlerin kesim, ölçü, nakliyat, depolama, 

ilaçlama gibi üretim faaliyetlerinde kamu ve özel kesim 
olarak sağlanan istihdam aşağıda belirtildiği şekilde 
hesap edilmiştir. Söz konusu faaliyetler sebebiyle VI. 
plan döneminde yaratılacak istihdam miktarı 13. Bölümde 
belirtilmiştir.

198 7 yılında Orman Bölge ^iidürliMerinin her üretim fâali
yeti. nevi için istihdam ettikleri işçi sayıları ve çalışı
lan işgünü sayısı alınmış ve aynı yılın endüstriyel odun 
ile yakacak odun üretim miktarları toplamına bölünerek 1



ün üretimi için gerekli işgünü 0.8275 bulunmuş, bu 
miktar 1988-1994 yılları kamu ve özel sektör toplam üre
tim miktarları ile çarpılmak suretiyle toplam işgünü he
saplanmıştır. Buradan bir Adam/Yıl-240 işgünü kabul edi
lerek Adam/Yıl cinsinden istihdam hacmi hesaplanmıştır.

VI. Plan Döneminde üretimin artmasına paralel olarak 
istihdamın da sınırlı olarak artacağı tahmin edilmektedir.

Odun dışı orman ürünlerinin üretiminde sağlanan is
tihdama ilişkin sağlıklı veriler mevcut değildir. Bu 
ürünlerin pek çoğunun yıllık üretim çalışma programında 
yer almaması ve piyasa elastikiyetinden kaynaklanan se
beplerle üretimde sürekli işçi çalıştırılamaması yüzünden 
herhangi bir tahminde bulunmak oldukça güçtür. Ancak, or
man tali ürünleri ihracatının yıldan yıla artışına para
lel olarak istihdam hacminde de artış olması beklenmekte
dir. Söz konusu ürünlere ait envanter çalışmaları tamam
lanıp, planlı ve programlı bir üretim yapılması ve kültü
rel yetiştirme çalışmalarına geçilmesi halinde, sağlanan 
istihdama ilişkin sağlıklı bilgiler elde edilebilecektir.



BÖLÜM - 9 
FİDANLIK VE TOHUM





FİDANLIK VE TOHUM

GİRİŞ

Bu bölüm, Fidanlık ve Toprak Tahlil-Toprak Islah 
hizmetleri ile Tohum ve Ağaç Islahı hizmetleri olarak ıkı 
alt bolüm halinde incelenmiştir.

SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANDIRILMASI:

Orman Genel Müdürlüğün'ce yapılacak her türlü orman 
içi, oman dışı aç^çJardırrra, sun' i tensıl, erozyon kcntroiu ve enerji 
ormanı tesisi çalışmaları yanında, yurt dışı ve yurt 
içinde diğer resmi ve özel kuruluşlar, asken birlikler, 
okullar ve özel şahısların orman ağacı ve ağaççığı tohumu, 
fidanı,çelik vb. diğer üretim materyallerinin temini ve 
yetiştirilmesi sektörün ana görevidir.

Yurt ıçı ve yurt dışı tohum, çelik ve fidan talep
lerinin kaliteli, ıslah edilmiş, sağlıklı ve uygun ori
jinli olarak sağlanrrası için, sektörce gerçekleştirilrrekte 
olan hizmetler özet olarak aşağıck belirtilmiştir.

a- Orman fidanlıklarının planlanması, kurulması, 
işletilmesi ve geliştirilmesi

b- Tohum meşcerelerınm seçilmesi, geliştirilmesi 
ve işletilmesi,

c- Tohum bahçelerinin kurulması, geliştirilmesi ve 
işletilmesi,

d- Tohum üretimlerinin, stok dengesi de sağlanarak 
planlanması ve buna paralel üretimlerinin yaptırılması,

e- Üretilen tüm tohumların kalite değerlerinin be
lirlenerek, sertifikalı tohum kullanılmasının sağlanması,

f- Yurt dışından talep edilen orman ağacı tohumu, 
çeliği ve fidanlarının ihracı,

g- Araştırmalar sonucu başarılı olduğu belirlenen 
egzotik tür orman ağacı tohumlarının ithali,

h- Tohum ve fidan temini için her türlü alet, mal
zeme, ekipman ve tesislerin planlanması, temini ve ışle-
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tılmesı,
ı- Tohum, fidan ve ağaç ıslahı hizmetlerinin arzu

lanan teknik düzeyde yapılabilmesi için hizmet içi eğitim 
kurs ve seminerler düzenlenmesidir.

GİTPN (Gümrük İstatistik Tarife ve Pozisyon Numara
sı) orman ağaç ve ağaççık tohumları için 12.03.20 orman 
ağaç ve fidanları için de 06.02.62'dir.

9.1. FİDANLIK TOPRAK TAHLİL VE TOPRAK İSLAHI 
HİZMETLERİ:

9.1.1. FİDAN ÜRETİM HİZMETLERİ:
9.1.1.1. MEVCUT DURUM:
9.1.1.1.1. Sektördeki Kuruluşlar:
1987 Yılı sonu itibariyle Orman Genel Müdürlüğüne 

bağlı 154 adet Orman Fidanlığı mevcuttur. Bütün yurt dü
zeyine yayılmış durumda olan Fidanlıkların 33 adedi Mü
dürlük, 40 adedi Şeflik ve 81 adedi de geçici fidanlık 
statüsündedir.

Geçici orman fidanlıkları, ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü ve sun'i tensil çalışmalarına ait belirli yer
lerdeki projelerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyle 
kurulmakta ve proje tamamlanınca kapatılarak, ihtiyaç du
rumunda tekrar yeni fidanlıklar açılmaktadır.

Yıllar itibariyle fidanlık çalışmalarındaki geliş
meler Tablo: 96'da gösterilmiştir.

Tablo: 96- Fidanlık Çalışmalarındaki Gelişmeler
Yıllar Fidanlık Adedi Genel Alanı (Ha.;
198 2 120 3.139
198 3 120 3.153
198 4 122 3.241
198 5 136 3.645
198 6 151 4.050
198 7 154 4.156
1988 156 4.159

(Nisan sonu)

Kaynak: OGM, Fidanlık ve 
Başkanlığı

Tohum İşleri Dairesi



1987 Yılı sonu itibariyle mevcut orman fidanlıkla
rının toplam fidan üretim kapasitesi 650 milyon adettir.

Orman Fidanlıkları'nın yıllar itibariyle yıllık ka
pasite ve kullanım durumları Tablo 97'de gösterilmiştir.

Tablo: 97- Fidanlıkların Üretim ve Kullanım

Yıllar Yıllık ticfen Üretim 
Kapasitesi (000) Afed

Programlanan Miktar 
(000) Afet

Kapasite Kullanma 
Yüzfesı (%)

198 2 430.000 327.000 76
198 3 58 5.000 430.000 74
198 4 588.000 450.000 77
198 5 590.000 480.000 81
198 6 600.000 500.000 83
198 7 650.000 550.000 85
1988 650.000 600.000 92
Kaynak: OGM. Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığı

9.1.1.1.3. Fidan Üretimi:
Orman Fidanlıklarında fidan üretiminde, teknolojinin 

gereği, makınalı çalışma ön planda düşünülmektedir. Ancak 
tüm ış gruplarında henüz makınalı çalışma yapılamamakta
dır. Son yılların ortalaması olarak fidan üretiminde top
lam girdilerin % 65'ını işçilik ücretleri oluşturmaktadır

Yıllar itibariyle fidan üretimindeki gelişmeler 
Tablo 98'de gösterilmiştir.

Tablo: 98- Fidan Üretimindeki Gelişmeler

Yı 11 arProgram (000) AfetCferçekleşre( 000) AfetGerçdd.eşıi£ {%)

198 2 327.000 314.000 96
198 3 430.000 426.000 99
198 4 450.000 384.000 85
1985 480.000 473.000 98
198 6 500.000 542.000 108
198 7 550.000 546.000 99
Kaynak: OGM. Fidanlık ve Tohum İşlen Dairesi Başkanlığı
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V. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda öngörülen fidan 
üretimleri ortalama % 80 oranında gerçekleştirilmiş, ancak 
hepsinin değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. Zira planda 
ve yıllık programlarda öngörülen ağaçlandırma yatırımları 
bütün gayretlere rağmen % 100 gerçekleştirilememiştir.

9.1.1.1.4. Mevcut Fidan Dış Ticaret IXırumu:
Bugün için orman ağacı fidan üretimi yeterli olup, 

bazı kamu kuruluşları ve özel sektörce ithal edilen süs 
bitkileri dışında, fidan ithalatı yapılmamaktadır. Ayrıca 
ihracata konu olabilecek büyük ölçüde arz fazlası fidan 
olmadığı gibi yurt dışı fidan talebi de bulunmamaktadır.

Yalnız 198 5 yılında 4.000 adet 2 + 0 yaşlı ehramı 
karaçam fidanı ihraç edilmiş ve 455.300.-TL. sı, 198 6
yılında ise, 20.000 adet kavak gövde çeliği ihraç edilmiş 
ve 2.226.950.-TL. karşılığı döviz sağlanmıştır.

9.1.1.1.5. Yurt İçi Tüketim:
Orman Fidanlıklarının mevcut fidan üretim kapasitesi 

ve üretim miktarları bugünkü talebi karşılayabilecek dü
zeyde olduğu gibi, "Ormancılık Ana Planı'ndakı ağaçlan
dırma hedeflerine göre önümüzdeki yıllar için de yeterli 
olup, bir darboğaz yaratılmayacaktır. Ayrıca üretilen fi
danların tamamı yılı içerisinde tüketilememiştir.

Fidan tüketimindeki yıllık gelişmeler Tablo 99'da 
gösterilmiştir.

Tablo: 99- Fidan Tüketiminde Gelişmeler
Yıllar Gerçekleşme (000) AdetFidan Tüketimi (000) Adet
198 2 314.000 224.000
198 3 426.000 282.000
198 4 384.000 365.000
1985 473.000 337.000
198 6 542.000 433.000
198 7 546.000 460.000 (Tahmin)

Kaynak:OGM. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı



Fidan üretimindeki gerçekleşme ile fidan tüketimi 
arasındaki farklar, 2 ve daha yukarı yaşlı fidan üretimi 
için gelecek yıllara bırakılan fidanlarla yıllık program
larda öngörülen ağaçlandırma programlarının özellikle 
sosyal problemler nedeniyle % 100 gerçekleştırilememesin- 
den dolayı değerlendirilmeyip imha edilen fidanlardan 
ileri gelmektedir.

9.1.1.1.6. Fidan Maliyet ve Satış Fiatları:
Orman Fidanlıklarında üretilen başlıca türler için 

fidan satış fiatları Tablo 100'de Fidan maliyetleri Tablo 
101'de gösterilmiştir.

9.1.1.1.7. İstihdam:
1987 Yılı sonu itibariyle mevcut 154 adet fidanlık

ta, 128 adet teknik personel istihdam edilmiştir. Söz 
konusu personelin 33 adedi Müdür, 7 adedi Müdür Yardımcısı 
27 adedi Şef olarak, geriye kalan 61 adedi de teknik ele
man olarak görev yapmaktadır.

Bu elemanların 99 adedi Orman Fakültesi mezunu olup 
diğerleri Orman Tekniker Okulu mezunudur.

Ayrıca muhtelif görevlerde 900 Tali Personel İstih
dam edilmektedir.

Orman Fidanlıklarında daimi işçi kadrosu bulunma
maktadır. Fidanlıklarda çalıştırılan bütün işçiler geçici 
işçi statüsündedir.

1987 yılında orman fidanlıklarında 38.119 adam/ay 
karşılığı 12.726 işçi istihdamı yaratılmıştır.

Orman Fidanlıklarımızda teknik eleman ve Kalifiye 
işçi dışında işçi açığı yoktur.

9.1.1.1.8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
Mevcut orman fidanlıklarının fidan üretim kapasite

leri bugün için yeterli olmakla beraber, yetişmiş teknik 
eleman ve kalifiye işçi noksanlığı ile fidanlıklarda kul
lanılan vasıta ve makinalarm büyük bir bölümünün ekono
mik ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle, zaman zaman 
fidan üretiminde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.



Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak, mevcut 
tesislerin yenilenmesi ile yeni kurulan fidanlıkların 
bina, tesis ihtiyaçları zamanında yeterince karşılanama- 
maktadır.

Diğer taraftan genelde Türkiye topraklarının karak
teri gereği fidanlıkların toprakları fidan üretimi için 
ideal bir yapıda bulunmamaktadır. Bu bakımdan, orman fi
danlıklarında toprak ıslah çalışmaları büyük önem taşı
maktadır. Her beş yılda bir periyodik olarak, toprak ana
lız ve gübreleme raporları yapılmakta, ancak raporlarda 
belirtilen toprak ıslah tedbirlerinin tümü, imkansızlıklar 
nedeniyle yeterince yerine getirilememektedir.

Orman Fidanlıklarında, fidan üretiminde, miktar ka
dar kalite de önem taşıdığından, bu konuya da ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. Ancak kaliteli fidan üretiminde 
fidanlık toprağı, ıklım, vasıta, makına ve ekipman, tesis 
gibi faktörler yanında, insan faktörü de çok büyük önem 
taşımaktadır.

Bu bakımdan, orman fidanlıklarının bugün için en 
önemli problemlerinden birisi de fidanlık konusunda ye
tişmiş teknik eleman noksanlığıdır. Fidanlık hizmetleri 
belirli bir branşlaşmayı gerektirdiğinden bilhassa teknik 
eleman yönünden büyük darboğaz bulunmaktadır.

Orman Fidanlıklarımızın faaliyetleri Döner Sermaye 
Bütçesi ile yürütülmektedir. Ancak fidanlık müdürlükle
rinde özellikle satın almalarda bazı güçlükler görülmekte 
ve hizmetlerde aksamalar olmaktadır.

Fidanlık Müdürlüklerinin malı yönden Orman işletme
lerinden bağımsız olarak hizmetleri yürütebilmelerini 
temin maksadıyle Döner Sermaye Yönetmeliğinde öngörülen 
değişiklikler bugüne kadar yürürlüğe konamamıştır.

9.1.2. FİDANLIK TOPRAK TAHLİL ve TOPRAK İSLAH
HİZMETLERİ:
Tamamen toprağa dayalı bir açık alan işletmeciliği 

olan ormancılık çalışmalarında başarıya ulaşmada, başta 
toprak olmak üzere, ekolojik şartların en ıyı şekilde etüd 
tesbıt ve değerlendirilmesi çok önemli bir şarttır. Bu 
hizmetlerin önemine paralel olarak, i. Beş yıllık plan 
dönemi başlangıcında, 1963 yılında, Orman Genel Müdürlüğü
nün Orman Toprakları ve ekosistemine ilişkin uygulamalarını



Tablo: 100
Orman Genel Müdürlüğü Fidanlıklarında üretilen başlıca türler için yıllar itibariyle fidan satış fıatları

Yıllar itibariyle fiyatlar (TL/Adet)

Sıra Fidanın YAŞI 1982 1983 1984 1985 İ986 1987
No TÜRÜ 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1 ibreli 1+0 2-3 3-5 5-7 5-7 7-10 15-20
2 " 2+0 3-5 5-10 7-15 7-15 10-25 20-40
3 " Tüplü (1+0) - - - - 40 75
4 " (2+0) - - - - 60 100
5

"
Tüpe şaşırtma 
(Muhtelif yaşlı)

1-0-100 20-150 25-200 25-200 70-400 100-600

6 » Özel 200-300 200-300 400-50C 500-700 1000-30000 1500-5000C
7 Yapraklı 1+0 3-5 5-10 10-20 10-20 20-30 40-60
8 •• 2+0 5-10 10-20 20-30 20-30 40-50 75-100
9 " Şaşırtma(Muhtelıf yaşlı 15-75 30-175 50-200 50-200 100-350 100
10 " Özel 50-150 200-350 250-400 250-400 600-750 1000-1500
11 Yerli karakavak I.Sınıf 1 yaşlı 20 30 60 100 200 250
12 2 " 30 50 100 140 250 400
13 .. 2.sınıf 1 " - 20 - - - -
14 .. 2. " 2 " - 30 60 100 200 250
15 Melez kavak 1. " 1 " 30 40 80 140 250 500
16 1. " 2 50 60 120 180 300 700
17 2.' " 1 " - 30 50 100 200 300
18 .1 M 2. " 2 " - 40 80 140 250 500
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Tablo 101
Başlıca Orman Ağacı Fidanları Birim Maliyetleri (1987 Ekim ayı itibariyle- TL./Adet)

TORU Çıplak Köklü Tüpe Ekim Şaşırtma (ibreli tüpte,yapraklı açık alanda)
1+0 2+0 1+0 2+0 1+1 1+2 2+1 2+2 0+1+1 0+1+2

Kızılçam 18.81 72.03 84.23 163.43 207.12
Karaçam 14.30 20.05 68 .06 81.99 163.16 207.84 181.02 229.00
Sarıçam 14.21 21.95 68 .06 81.99 163.16 207.84 181.02 229.00
Sedir 20.90 30.92 70.09 84.34 178 .48 214.64 201.60 253.37
Goknar 22.73 32.95
Ladin 17.65 27.35
Y.Akasya 49.65 76. 38 647.00 1007.00 677.00 1040.00
Akçaağaç 36.90 56.91 633.00 991.00 666.00
Dişbudak 48.54 75.14 646.00 1008.00 675.00 1038 . 00
Kızılağaç 48 .10 74.66 645.00 1005.00 674.00 1038 . 00
Kayın 51.87 78.84 649.00 1018.00 679.00 1043.00
Meşe 82.80 123.80 639.00 1047.00 727.00 1098 . 00
Ceviz 146.32 215.58 754.00 1126.00 831.00 1211.00
Aylantus 36.24 56.17 666.00
Kestane 100.03 150.90
İğde 91.71 147.66
Badem 50.87 77.84 647.00 1006.00 677.00 1040.00
Melez kavak 400.000 718 .00
Y.Kara kavak 336.00 549.00

Yukarıdaki fidan birim maliyet hesaplanmasında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma 
sonuçları, taşrada muhtelif orman fidanlıklarından elde edilen bilgiler ve Fidanlık ve Tohum işlen Dai
resi Başkanlığı kayıtlarından istifade edilmiştir. Kavak Fidan maliyet hesapları ise,İzmit Kavak ve Hızlı 
Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.



arazı etüdlerı ve laboratuvar analizlerine ve ayrıca çe
şitli araştırma ve deneme sonuçlarına dayalı bir şekilde 
yürütmek ve hazırlayacağı raporlarla, uygulayıcıyı bu gibi 
teknik konularda yönlendirmek üzere, Eskişehir Orman Top
rakları Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Mü
dürlük, yeni kurulacak fidanlıkların yer seçimi, kuruluşu 
tamamlanan fidanlıkların detaylı temel toprak edütlerinin 
hazırlanması, periyodik analizlerle, fidanlıkların çeşitli 
toprak ıslah çalışmalarının sonuçlarını takıp ve gübreleme 
tavsiyelerinde bulunma, tohum bahçesi, ağaçlandırma, eroz
yon kontrolü ve mer'a ıslah alanları ile, silvikültürel 
uygulama alanlarında ve her geçen yıl artan çevre sorunları 
konularında ülke düzeyinde yoğun hizmetler vermektedir.

Yıllar itibarıyla, toprak tahlil çalışmalarındaki 
gelişmeler Tablo 102'de gösterilmiştir.

Tablo: 102 Toprak Tahlil ve Toprak Islah Çalışmaları
Yıl Hedef 

Gerç.
Aday
Fıd.
Etüdü

Fidanlık 
Top.
Revizyon
Rap.

Fidanlık 
Top.Hart.

Toh.Bah. 
Etüdü

Ağaçl.ve
Diğer
Etüdler

1984 H 15 23 2 8 11
G 27 23 3 10 13

198 5 H 35 26 - 7 2
G 58 25 - 10 14

1986 H 30 25 25 19 3
G 47 25 10 19 8

198 7 H 10 42 13 6 3
G 18 44 9 15 14

1988 H 9 25 3 13 4

Kaynak: OGM. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

9.1.3. FİDAN ÜRETİM HİZMETLERİNDE VI.BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANI HEDEFLERİ VE GELİŞMELER:
9.1.3.1. Genel Politika:

Orman Fidanlıklarında, orijini belli, kalite kont
rolü yapılmış tohumlar veya üstün nitelikli çelikler kul-
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lanılmak suretiyle ihtiyaca yeter miktarda kaliteli fidan 
üretilmesi esas alınacaktır.

Yıllık fidan üretim programları, Orman Genel Müdür
lüğünce yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sun'i 
tensil ve enerji ormanı tesis çalışmaları ile diğer resmi 
ve özel kuruluşlar, askeri birlikler, okullar ve özel şa
hısların orman ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçları gözönüne 
alınarak yapılacaktır.

Söz konusu fidan ihtiyaçlarının artmasına paralel 
olarak ihtiyaç halinde yeni fidanlıklar kurulacak veya 
mümkün olduğu takdirde mevcut fidanlıkların fidan üretim 
alanları genişletilecektir.

Ayrıca daha kaliteli fidan üretimini temin maksa
dı yle, mevcut fidanlıklarda toprak ve gübreleme raporlarına 
uygun olarak toprak ıslah çalışmaları devam ettirilecektir

Orman fidanlıkları teknolojik gelişmelere paralel 
olarak daha kaliteli ve daha ekonomik fidan üretimini sağ
lamak maksadıyle, tesis, makına ve ekipman yönünden mo
dernleştirilecektir .

Fidanlıklarda çalışan teknik ve tali personel ile 
işçi eğitimine önem verilecektir. Bu maksatla Orman Genel 
Müdürlüğünce veya Orman Bölge Mü±rliklerirre her yıl teorik 
ve uygulamalı olarak eğitimler yapılacaktır.

Yurdumuzda halk kavakçılığını geliştirmek amacıyla, 
kavak fidanlarının özel sektörce üretilmesi, Orman Genel 
Müdürlüğünce prensip olarak kabul edilmiştir. Özel sektör
deki gelişmelere göre, orman fidanlıklarında üretilen ka
vak fidanı miktarları periyodik olarak düşürülecektir. Bu 
durumda kavak fidanı üretilen fidanlık alanlarında, diğer 
tür fidanların üretimi yapılarak daha fazla fidan üretimi 
sağlanacaktır.

9.1.3.2. Fidanlık ve Fidan İhtiyaç Durumu:
Ağaçlandırma çalışmalarındaki gelişmelere paralel 

olarak VI.Plan Döneminde yeni fidanlıkların açılması zo
runludur. Bugünkü uygulamada her ne kadar ağaçlandırmanın 
fidan ihtiyacı bir problem olarak gözükmüyorsa da bu durum 
ağaçlandırmanın başta sosyal sebepler olmak üzere diğer 
nedenlerle eksik kapasite ile çalışmasından kaynaklanmak
tadır. İleri yıllar plan ve yıllık programlarda yer alacak



ağaçlandırma miktarları dikkate alınarak 6.Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde yeni açılacak fidanlıkların adet ve 
sahaları Tablo 103'de gösterilmiştir.

Tablo: 103-6.Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Fi
danlık Çalışmaları ile ilgili İhtiyaç 
Durumu

Yem Açılacak Mevcut 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Yeni Açılacak 
Fıdanlık(Adet) 5 2 5 5 5 5 5
Yem Açılacaklarla 
Toplam Fidanlık 
Adedi

154 159 161 166 171 176 181 186

Yeni Açılacak 
Fıdanl ı K 
Sahaları(ha.)

30 40 40 40 50 50 50

Fidanlık Sahaları 
Toplamı(ha.)

4156 4186 4226 4226 4306 4356 440b 4456

Fidan Üretim 
Kapasitem 650000 
(000) Adet

650000 650000 66000068 0 0 00 700000 720000 750000

Fidanlıklarda 1-2 yıl hazırlık çalışmaları gerekti
ğinden 1990 yılına kadar fidan üretim kapasitesinde bir 
artış gösterilmemiştir.

9.1.3.3. Üretim Hedefleri:
Planda öngörülen ağaçlandırma, erozyon kontrolü, 

sun'i tensil, enerji ormanı tesis çalışmaları ile diğer 
fidan ihtiyaçları ve ayrıca özel sektörce yapılacak ağaç
landırmaların fidan ihtiyaçları gözönüne alınarak azami 
kapasite ile çalışmak suretiyle yıllar itibariyle fidan 
üretim hedefleri Tablo 104'de gösterilmiştir.

Yukarıdaki fidan üretim hedefleri tesbıt edilirken 
üretilen fidanların % 96'sı Orman Genel Müdürlüğünce, % 
11 i Askeri Birliklerce, % 2'si Diğer Kamu kuruluşlarınca, 
% l'i özel kişi ve kuruluşlarca kullanılacağı varsayılmış
tır .
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Tablo: 104- 6.Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Fidan 
Üretim Hedefleri

Yıllar OGM ihtiyacı 
(000)Adet

Özel Sektör 
Ağaçlandırma 
İhtiyacı(000) 
Adet

Diğer Kamu 
Kuruluşları 
ihtiyacı 
(000)Adet

TOPLAM 
(000)Adet

1988 570.000 10.000 20.000 600.000
1989 620.000 10.000 20.000 650.000
1990 525.000 125.000 20.000 670.000
1991 543.000 125.000 22.000 690.000
1992 536.000 150.000 24.000 7]0.000
1993 554.000 150.000 26.000 730.000
1994 562.000 150.000 28.000 740.000

Kaynak: Ormancılık Ana Planı (1990-2009)

Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak her türlü ağaç
landırmalarda 1990-1994 yılları için ihtiyaç duyulan fi
danlar önemli .türler itibariyle Tablo 105 1 de gösterilmiştir

9.1.3.4. DIŞ TİCARET DURUMU:
9.1.3.4.1. İhracat:
VI. Plan Döneminde orman ağacı tohumları ihracatı 

yanısıra fidan ihracatına da önem verilecektir.
Özellikle, Toros Sediri, Ehramı Karaçam, Kızılçam, 

Fıstıkçamı, Göknar ve Selvı türleri fidanları ile Kavak 
çelikleri ihracatı için dış piyasada pazar imkanları ara
nacaktır .

9.1.3.4.2. İthalat:
Bazı orman ağacı tohumları dışında, fidan ithalatı 

düşünülmemektedir.
6.Plan döneminde ihtiyaç duyulan bazı ekzotık türler 

için tohum ithal edilerek fidan üretimi sağlanacaktır.



TABLO: 105- 1990-1994 Yıllarında Orman Genel Müdürlüğü Fidan İhtiyacının Türler 
İtibariyle Dağılımı

Fidan Türleri (000) adet

Yıllar Çz Çf Çs pn S Ih.Akç. ûş G . Kn Ay. Y. Ak M Ks ÇV Kz L iğ Huş
0-1

3ad.2
Kv

Sr '•ti. vp. TOPLAM

1990 136329 1736 151280 352 70 3570 42 390 52 525 92 4 1365 39946 341 5910 17336 32 7 79 1910 6055 48 480 250 137 162 26953 473. 375

1991 135275 1862 196957 3382 7 3779 43907 59 525 922 1341 41419 165 6047 20532 372 76 1408 4979 64 480 250 149 152 25189 519.736

1992 141920 1900 1592 1 0 34763 2979 47680 59 525 840 1741 39495 165 7629 2052 7 522 80 412 62 36 64 640 360 302 77 26575 494.901

1993 142 9 71 1872 169367 2 7859 817 42867 59 525 620 2078 44421 290 7568 20804 474 74 818 6983 64 800 360 311 104 29 78 7 501.393

1994 155040 1288 211542 40192 1310 50580 59 525 660 1892 33998 190 7699 21878 431 75 1474 7004 64 800 640 162 4 33338 5 70.895

711535 8658 888356 171911 12455 2 2 742 4 288 2625 3966 8417 1992 79 1151 3485 3 101077 2126 384 6022 31457 304 3200 1860 1061 499 141892 2.560.3CO

NOT: Bu liste, Orman Bölge Müdür İlık ler inin yersel dağılım 
aetveİlerindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmiştir.



Ağaçlandırmaların başarısında en önemli etkenlerden 
birisi de uygun tür ve orijinde, ırsel nitelikleri üstün, 
kaliteli fidan kullanılmasıdır. Orman fidanlıklarının 
görevi de ağaçlandırmaların ihtiyacı olan kaliteli fidanı, 
ağaçlandırmaya uygun dıkılebilecek ficimi üretnektır. Uygun 
bir gövde/kök atanıra, çap ve boya sahip, sağlıklı fidanlar 
morfolojik bakımdan genellikle kaliteli fidan sayılırlar.

Halen fidanlıklarımızda uygulanmakta olan teknik
lerle, açık alanlarda çıplak köklü, kaliteli fidan üretimi 
yapılmaktadır. Uygulamalarda makınalı çalışma ve işçi 
gücü birlikte kullanılmaktadır. Elde edilen kaliteli fidan 
oranını yükseltmek için yerinde kök kesimi yapmak, büyüme 
mevsimi boyunca iyi bir sulama programı uygulamak, toprak 
ve gübreleme raporlarına uygun olarak toprak ıslah çalış
malarını yürütmek, ot alma ve çapa gibi bakım çalışmala
rını zamanında ve yeterince yapmak suretiyle gerekli ted
birler alınmakta ve uygulamaları sık sık kontrol edilmek
tedir .

Çıplak köklü fidanlarda kaliteyi yükseltmenin en 
önemli yollarından birisi de şaşırtmadır. Gerekli türler
de ve saha yönünden imkanlar el verdiği ölçüde fidanlarda 
şaşırtma yapılması, kaliteyi artırıcı bir unsur olarak 
gözden uzak tutulmamalıdır.

Ladinde, seralarda çelikle fidan üretimi konusundaki 
çalışmalar Araştırma Kuruluşlarının işbirliği ile devam 
etmekte olup, alınacak sonuçlara göre değerlendirme yapı
lacaktır .

Türk Standartlar Enstitüsü tarafından hazırlanan, 
fakat halen mecburi yürürlükte olmayan iğne yapraklı ve 
Yapraklı Tür fidan standartları yayınlanmıştır. Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, fidan kalite 
sınıfları ile ilgili olarak yürütülmekte olan araştırma 
çalışmalarının tamamlanmasını takiben, TSE tarafından ya
yınlanan iğne yapraklı ve yapraklı tür fidan standartları 
yeniden gözden geçirilecek ve son şeklini alacaktır.

Tüplü fidan üretiminde uygulanrrakta olan mevcut tek
noloji çok sayıda kaliteli' tüplü fidan üretimine uygun 
değildir. V.Plan Döneminde yaklaşık % 3'lük paya sahip 
olan tüplü (kaplı) fidan üretim miktarı, bu plan dönemin-



de Yurdumuzun kurak ve yarı kurak mıntıkalarındaki ağaç
landırılması gereken potansiyel sahaların çokluğu dikkate 
alınarak, (bu mıntıkalarda ağaçlandırma çalışmalarının 
yaygınlaştırılması durumunda) % 3'den % 10'a çıkarılmalı
dır. Bu maksatla tüplü fidan üretiminde birçok defa kul
lanılabilen kök de formasyonunu önleyen ve aynı zamanda 
doğal kök budaması gerçekleştirebilen, kullanım süresi 
itibariyle de ekonomik olan, mekanizasyona uygun tüp sis
temleri ve yapay tüp harçları kullanılmalıdır.

Tüplü fidan üretiminde amaç, minimum yaşta ağaçla
maya uygun fidan üretiminin gerçekleştirilmesi olmalıdır. 
Bunun için gerekli olan polietilen seralar veya tünellerin 
kuruluşları planlanmalı ve gerçekleştir!İnmelidir.

Bunun yanısıra, ayrıca seralarda, çağdaş mekanizas- 
yon ve teknolojiler kullanılarak, çelikle fidan üretim 
yöntemleriyle daha kısa zamanda, daha küçük sahalarda, 
üstün genetik niteliklere sahip büyük miktarda fidan üre
timi çalışmalarına başlanmalıdır. Bu yöntemle üretilecek 
fidan materyali ile üretim ve fidan saklama teknolojileri 
gelişmekte olan diğer ülkelere de aktarılabilecektir.

9.1.3.6. YATIRIM HEDEFLERİ:
9.1.3.6.1. Fidan Üretim Hizmetleri Yatırım Hedefleri
1987 yılı sonu itibariyle mevcut orman fidanlıkla

rının yıllık fidan üretim kapasitesi 650 milyon adettir.
VI.Beş Yıllık plan döneminde gerek Orman Genel Mü

dürlüğünce, gerekse özel sektör ve diğer kamu kuruluşla
rınca yapılacak ağaçlandırmalardaki artışlar sebebiyle, 
mevcut fidanlıkların üretim kapasitesi yeterli olmayacak
tır .

Bu bakımdan, yeni fidanlıklar kurulması zorunlu 
olacaktır. Ayrıca mevcut fidanlıkların bazı bina ve te
sislerinin de yenilenmesi gerekecektir. Bu nedenlerle ya
tırım tutarlarında da artışlar olacağı tabiidir.

VI.Plan Döneminde ihtiyaç duyulan yatırım faaliyet
leri yıllar itibariyle Tablo 106 ve 107'de belirtilmiştir 
Bunların parasal miktarları "Özel İhtisas Komisyonu Ra- 
poru"nun 13. bölümünde gösterilmiştir.



Tablo: 106-fidanlık Bina ve Tesis Yatırımları(Adet)

Yatırım Karakteristiği1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
İdare Binası - 5 5 5 5 5 5
Hizmet Evi - 10 10 10 10 10 10
Bekçi-Fıdancı Evi 34 40 30 25 20 20 20
Ambar-Depo - 10 10 10 10 10 10
Ambalajhane 15 10 10 10 10 10 10
İşçi pavyonu 19 20 10 10 10 10 10
Garaj Sundurma 21 20 10 10 10 10 10
Gübrelik 17 20 10 10 10 10 10
İhata-ıstınat divan 29 10 10 10 10 10 10
Yağmurlama 41 50 30 25 20 20 20
Elektrik 27 3ü 20 10 10 10 10
Su İsale hattı- 17 20 10 10 10 10 10
su kanalı
Telefon 4 10 10 10 10 10 10
Kuyu 11 10 10 10 10 10 10
Sulama 17 20 10 10 10 10 10
Paratoner 2 5 5 5 5 5 5



Yatırın Karakteristiği 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1

1994
65-85 HP Traktör 8 10 10 10 10 10 10
30 HP Bahçe Tıpı Traktör 10 10 10 10 10 5 5
Traktör Kabini 14 15 15 10 10 10 10
Rotovatör 14 15 15 10 10 10 10
Kül t üv a t ör 7 10 10 10 5 5 5
Diskaro 16 15 15 10 10 10 10
Dıpkazan 9 10 10 10 10 10 10
Soklu ilısklı Pulluk 33 40 30. 30 20 10 10
Kanal Açma Makınası 1 2 2 2 2 2 2
Ark Açma Pulluğu 7 10 10 10 10 10 10
Yastık Yapma Makinası 16 10 10 10 5 5 5
Yastık yolları temizleme 7 10 10 10 5 5 5
makınası
Toprak eleme makınası 7 10 10 10 10 10 10
Ekim mibzeri 14 15 15 10 10 10 10
Kok kesme bıçağı 17 15 15 10 10 10 10
Kazayağı 9 10 10 10 10 10 10
Batoz 3 ı 5 5 5 5 5 5
Örtü Serme Makınası 7 10 10 10 10 10 10
Sokum Bıçağı 13 10 10 10 10 10 10
Organik Gübre Dağıtıcısı 11 10 10 10 10 10 10
Kimyevi gübre dağıtıcısı 9 10 10 10 10 10 10
İlaçlama Makınası 16 15 15 15 10 10 10
Akaryakıt Su Tlankı 12 10 10 10 10 10 10
Motopomp~elektromotopomp 27 30 30 20 20 10 10
Römork 27 30 30 20 20 10 10
Hıdrolıklı Yükleme Kepçesi 9 10 10 10 10 10 10
Graham Pulluğu 6 10 10 10 10 10 10
Jeneratör 2 5 5 5 5 5 5



VI. Beş Yıllık Plan dönemi sonucunda yapılacak ya
tırımlarda yıllık üretim kapasitesi 650 milyon adetten, 
750 milyon adede ulaşacaktır. Yıllık üretimdeki 100 mil
yon adet fidan artışına paralel olarak, yılda yaklaşık 
40.000 hektar daha sahanın ağaçlandırılması sağlanmış 
olacaktır.

Diğer taraftan modernizasyondaki gelişmelere para
lel olarak üretilen fidanların kalitesi de yükseltilmiş 
olacaktır.

Ayrıca, fidanlıkların mevcut alanlarında gerekli 
toprak ıslah çalışmaları yapılmak suretiyle gerek fidan 
miktarında gerekse fidan kalitesinde artışlar sağlanmış 
olacaktır.

9.1.4. TOPRAK TAHLİL VE TOPRAK ISLAH HİZMETLERİ:

VI.Beş yıllık plan dönemi sonuna kadar programlanan 
Toprak Etüd ve Tahlil Hizmetleri Tablo 108'de gösteril
miştir .

Tablo: 108- Toprak Etüd ve Tahlil Çalışmaları Prog
ramı (Adet)

YJ 1

Toprak + 
Bitki + 
Su
Analizi

Aday 
Fı d.

E t udu

Fidanlık 
lop.kev. 
Raporu

Fıdanl ık 
Toprak 
Haritası

Tohum 
Bahçesi 
E t udu

Agaçl. 
ve Dığ. 
Et udier

Özel Fıd.ve 
Ağaçlandırma 
Ktudu

1988 2500 9 25 3 13 4 30
198 9 25UU 9 25 7 10 9 30
199U 3000 5 32 3 15 9 10
1991 3900 5 32 3 15 10 11
1992 4000 5 32 3 15 11 12
1993 9000 5 32 3 15 12 13
1994 5000 5 32 2 15 13 14

9.1.4.1. Toprak Tahlil ve Toprak Islah Hizmetleri 
Yatırım Hedefleri:

VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Toprak Tahlil 
ve Toprak Islahı Hizmetleri için hedeflenen yatırım tu
tarları, "Özel İhtisas Komisyonu Raporu"nun "Üretim Fak
törleri Ekonomik ve Malı Yapı, Yatırımlar" bölümünde be
lirtilmiştir .



9.1.5. AT VE DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR:
9.1.5.1. Fidan Üretim Hizmetleri:

Gelişmiş, özellikle Avrupa Topluluğuna dahil ül
kelerde fidanlıklar % 80-90 oranında özel teşebbüsün 
elinde olup, orman ağaçlamaları yanında süs fidanı istek
lerini de karşılamaktadır. Ülkemizde ise orman fidanlık
larının tümü Orman Genel Müdürlüğüne ait olup, özel sek
töre yalnız kavak ve süs bitkisi fidanı üretimi ile katkı 
sağlanmaktadır. Orman fidanlıklarının kuruluş gayesi 
Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü ve sun'i tensil çalışmalarının fidan ihtiyacını 
karşılamak olup, ayrıca kamu kuruluşlarının, askeri bir
liklerin, okulların özel ve tüzel kişilerin orman ağacı 
fidanı ihtiyacı ile süs bitkisi ihtiyaçlarını da temin 
etmektir.

Bu maksatla, 198 7 yılı sonu itibariyle 154 adet 
fidanlıkta, üretim kapasitesi 650 milyon adet fıdan/yıl 
olan 4157 hektar sahada fidan üretimi yapılmaktadır. Fi
danlık sayısı yıldan yıla artmakta ve buna paralel olarak 
fidan üretimi yükselmektedir. Ancak mevcut fidanlık top
raklarının tam olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün 
değildir. Zira AT normlarına göre normal olarak fidanlık 
topraklarının % 75'inin fidan üretimine tahsisi gerekir
ken, fidanlıklarımızda bu oranın oldukça altındı olunduğu 
görülmektedir. Bunun yanında üretim yapılan alanlarda,açık 
drenaj sistemi, üretim parselleri civarında bırakılan geniş 
makına gıriş-çıkış alanları,lüzumundan fazla geniş yastık 
yolları ile diğer yollar,büyük oranda saha kaybına sebep 
olmaktadır. Kullanılmayan sahaları üretime sokmak sure
tiyle birim'alandan elde edilen fidan sayısı arttırılma
dan, üretimde % 10 civarında bir artış elde etmek mümkün 
olabilecektir.

Yurdumuzdaki orman fidanlıklarının toprakları, 
fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından diğer ülkelere 
kıyasla pek ıyı durumda değildir. Nitekim fidanlıklarımı
zın büyük bir bölümünün toprakları ağır yapıda oldukça 
yüksek PH'ya (7.5-8.0) sahip, verim gücü düşük ve drenaj 
şartları kötüdür. Ayrıca, fidanlık topraklarının çok uzun 
yıllardan beri kullanılması ve gerekli ıslah tedbirleri
nin yeterince alınmamış olması, bunlara ek olarak söyle
nebilir. Bu şartlar altında kaliteli fidan üretimi güç-



leşmekte zaman zaman fidan zayiatları ile karşılaşılmak
tadır .

Bu nedenle fidanlık topraklarının ıslahına daha 
fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerdeki ağaçlandırma
larda kullanılmaya elverişli yapraklı ve iğneli yapraklı 
fidan standardizasyonuna büyük önem verilmektedir. İlke
mizde de bu konuya ilişkin çalışmalara araştırma kuruluş
larınca hız verilerek, bu plan döneminde sonuçlandırılma
lıdır. Ayrıca, yöresel araştırmalarda tesbit edilecek 
bölgesel fidan kullanma standartları geliştirilmeli, fi
danlıkların bu standartlara uygun kalitede fidan üretme
leri sağlanmalıdır.

Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma
larda kullandığı fidanlardan bir kısmını özel sektörden 
ihale suretiyle satın almaktadır. Nitekim 1986 ve 1987 
yıllarında bir miktar kavak fidanı alınmış, 1988 yılında 
da tüplü fıstıkçamı ve Kızılağaç fidanı satın alınnak üzere 
ihale yapılmıştır. Özel Sektör fidanlıklarınca kaliteli 
orman ağacı fidan üretiminin gerçekleşmesi oranında Crman 
Genel Müdürlüğü kendi fidan üretimini azaltıp, özel sek
törün bu alanda devreye girmesini teşvik etmelidir.

Fidanlıklarımızda standart makineleşmeye önem 
vermek AT ülkeleri ve diğer ileri ülkeler seviyesinde ma- 
kina kullanımına geçmek gerekmektedir. Fidan üretırrinde 
fidan kalitesini ve iş verimliliğini artırmak için uygun 
mekanizasyon imkanlarının en iyi şekilde kullanılması 
büyük önem taşımaktadır.

Ormancılık çalışmaları ileri olan ülkelerde yapı
lan ağaçlandırma çalışmalarında çıplak köklü fidan kulla
nım oranı, giderek azalmakta ve tüplü fidana büyük önem 
verilmektedir. Özellikle Güney Avrupa Ülkelerinde tüplü 
fidana büyük yer verilmektedir. Bizde de kurak ve yarı 
kurak mıntıkalarda ve ağaçlandırma için problem yaratan 
yetişme ortamına sanıp yerlerde tüplü fidan kullanımı ar
tık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için bu plan döne
minde, bu mıntıkalarda ağaçlandırma çalışmalarının yay
gınlaştırılması durumunda kitle halinde tüplü fidan üre
timi için gerekli tedbirler alınmalıdır.



Bugün AT ülkeleri ile, diğer gelişmiş ülkelerin 
çoğunda, gerek genel anlamda, gerekse özel ormancılık uy
gulamalarına yön verebilecek çeşitli ölçekte (detay sevi
yesinde) temel toprak etüdlerı ile, orman yetişme ortamı 
etüd ve haritaları hazırlanmış bulunmaktadır. Her türlü 
ormancılık uygulamalarında yetişme ortamı değerlendirmesi 
titizlikle gerçekleştin İnekte, mevcut bu harita 
ve etüdlerden istifade edilerek, ihtiyaç duyulan ayrıntılı 
etüd ve değerlendirmeler, çok sayıdaki Ehstıtü ve Üniver
siteler tarafından gerçekleştırılebılmektedır. Yurdumuzda 
ise, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü zamanıncij "Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Mhkro Planı'nı ortaya koymak a maçıyla, 
ülke düzeyinde, ancak 1/100 000 ölçekli olarak gerçekleş
tirilebilen "Havza Avan Proje Çülışrraları" ile birkaç 
örnek Orman işletme Müdürlüğü için hazırlanmış yetişme 
muhiti haritaları dişindi ciddi bir kaynak bulunmamakta
dır.

OriTan Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan her türlü 
uygularra çalışmalarına ait toprak, su analizleri ile ay
rıntılı ekolojik etüd ve değerlendirme hizmetleri merkezi 
Eskışehırde bulunan Orman Toprakları Thhlıl Laboratuvar 
Müdürlüğünce gerçekleştırilmektedir.

9.1.6. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN
TEDBİRLER:
9.1.6.1. Fidan Üretim Hizmetleri:

Yeni kurulacak ormanların(ağaçlandırma yatırımla
rının) kendilerinden beklenen yararları verebilmeleri, 
her şeyden önce istenilen miktar ve kalitede fidan üreti
minin gerçekleştirilmesine ve bu alanda kullanılmasına 
bağlıdır. Bugün fidanlıklarımızın kapasitesi, ağaçlanacak 
sahaların fidan ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Ayrıca, 
özel sektör ve diğer kamu kuruluşlarının yapacağı ağaç
landırmalar için ihtiyaç olan fidanlar karşılandıktan 
sonra dahi tam kapusiteys ulaşıl mı nak tadır. Ancak fidan üre
tim çalışmalarında sadece miktar olarak ihtiyaç duyulan 
fidanı üretmek yeterli olmamaktadır. Miktar kadar orijini 
belli, kaliteli fidan üretmek de esastır. Bunun için;
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a- Fidanlıkların toprakları mutlaka türlerin bi
yolojik isteklerine uygun yönde ıslah edilmeli, toprakla
rın verim gücünü artırmak maksadıyla, organik madde ve 
kimyasal gübre kullanılması teşvik edilmeli, yüksek ph'ı 
düşürmek için tedbirler alınmalıdır.

te Fidanlıklarda yetişme muhiti şartları da dik
kate alınarak türlerin isteklerine uygun sulama teknikle
rinin geliştirilmesi maksadıyla araştırmalar yapılmalıdır

c- Birim alandan sağlanan fidan sayısını, üretimi 
artırmak pahasına yükseltmek, hatta araştırmalara dayalı 
olarak birim alandan elde edilen fidan sayısını azaltmak 
yoluna gidilmelidir.

d- Her fidanlıkta çevre koşullarına ve türlere 
göre fidan kök kesme ve sökme zamanları tesbit edilmeli 
ve bu işlemlerin zamanında uygulanması sağlanmalıdır.

e- Fidanlıklarda giderlerin büyük bölümünü oluş
turan yabancı otlarla mekanik mücadele, ileri ülkelerde 
yerini kimyasal mücadeleye terkederek yeni bir teknoloji 
geliştirilmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar para
lelinde, yurdumuz fidanlıklarında da kimyasal yolla daha 
etkin ve ucuz yabanı ot kontrolü deneme ve uygulamaları 
yaygınlaştırılmalıdır.

f- Fidan üretim çalışmalarında ekim, repıkaj, kök 
kesimi, sulama, gübreleme, çapa, söküm ve ambalaj gibi 
işlerde ileri mekanızasyon kullanılmalı, standart makine
leşmeye önem verilmelidir.

g- Özellikle kavak fidanı üretiminde dar akslı 
makina ve ekipmanlar kullanılmak suretiyle, birim alandan 
daha fazla kavak fidanı üretimi sağlanmalıdır.

h- Fidanlık topraklarını rasyonel kullanmak ve 
üretim etkinlik oranını yükseltmek için fidanlıkların 
mevcut arazi kullanma durumları yeniden gözden geçirilme
lidir .

1- İbreli ve yapraklı türlerin araştırma bulgula
rına dayalı fidan kalite standardizasyonu en kısa sürede 
tamamlanmalı ve ağaçlandırmalarda standarda uygun fidan
ların kullanılması sağlanmalıdır.

k- Fidanlık hizmetleri belirli bir branşlaşmayı 
gerektirdiğinden yeterli teknik ve tali elemanların temini



ile, konularında uzmanlaşması için eğitimleri sağlanmalı
dır .

m- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile sulanabi
lecek alanlarda ve diğer yörelerde, bu yörelerin ağaçlan- 
dırılmasıyle birlikte ortadoğu Ülkelerinin ihtiyacını 
karşılamayı amaçlayan kamu fidanlıkları kurulnalı ve özel 
sektör fidanlıkları teşvik edilmelidir.

n- Aslı ağaç türleri fidanlarını soğuk hava depo
larında saklama rretodlarının dikimi başarısına olan etkisi 
ve bu türlerin küf mantarlarına olan hassasiyeti konusun
daki araştırmalara bir an önce başlanılmalıdır.

9.1.6.2. Toprak Tahlil ve Toprak Islah Hizmetleri

Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan her türlü 
toprak, su ve diğer ekolojik etüd, analız ve değerlendirme 
hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütüle
bilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli gö
rülmektedir .

- Eskişehir Orman Toprakları Tahlil Laboratuvarı 
Müdürlüğü direkt olarak Genel Müdürlüğe bağlı bir Enstitü 
haline getirilmelidir.

b- Laboratuvar Müdürlüğü teknik eleman yönünden 
en kısa zamanda güçlendirılmelıdır.

c- Ormancılık faaliyetleri konusunda ihtiyaç du
yulan her türlü toprak, bitki, su ve diğer ekolojik etüd, 
analız ve değerlendirme hizmetleri halihazırda bir tek 
birim (Eskişehir Orman Toprak Tahlil Laboratuvarı Müdür
lüğü) tarafından kısıtlı sayıda personelle bütün yurt 
sathında yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple bu gün 
için sadece orman fidanlık sahaları ile ilgili toprak 
etüd ve analizleri bile güçlükle yapılabilmektedir.

Oysa, fidan üretimi yanında özellikle ağaçlandırma 
faaliyetlerinin de rasyonel ve ekonomik bir şekilde ger
çekleştirilebilmesi için bütün yurt sathına yayılmış bu
lunan ve ağaçlandırmaya konu olan bozuk ve verimsiz orman 
alanlarında toprak, su ve diğer ekolojik etüd, analız ve 
değerlendirme çalışmalarının da gerçekleştirilmesi zaru
reti bulunmaktadır.

Söz konusu hizmetlerin daha rasyonel ve etkin bir 
şekilde yerine getirilebilmesi için toprak, bitki örtüsü,
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topografik yapı ve diğer ekolojik özellikler dikkate alı
narak, toprak tahlil ve ıslahı hizmetleri konusundaki birim 
ve laboratuvar sayısı (özellikle bir adedi GAP yöresinde 
olmak üzere) ve bu konuda hizmet verecek uzman eleman 
adedi arttırılmalıdır.

d- Toprak etüd, tahlil ve değerlendirme hizmetleri 
için gerekli laboratuvar alet ve ekipmanları ve yurt dışı 
eğitim imkanları sağlanmalıdır.

9.1.7. SAG3LANACAK FAYDALAR:
9.1.7.1. İstihdam:
Orman fidanlıklarında, fidan üretim çalışmalarında 

toplam giderlerin % 65'ini işçilik giderleri teşkil et
mektedir. 1987 yılı sonu itibariyle yıllık üretilen fidan 
miktarı 546 milyon adet olup, 38.119 adam/ay karşılığı 
12.726 işçiye iş imkanı sağlanmıştır.

6.plan döneminde yıllık fidan üretimi 750 milyon 
adede ulaştırılacağından istihdam, da önemli ölçüde artı
rılmış olacaktır.

9.1.7.2. Diğer Faydalar:
Bu plan döneminde fidan üretiminde meydana gelen 

artışlar ile daha fazla verimsiz sahanın ağaçlandırılması 
imkanı doğacak ve yurt ekonomisine önemli ölçüde katkı 
sağlanmış olacaktır.

Daha kaliteli fidan üretimi sonucu, gerek Orman 
Genel Müdürlüğünce ve gerekse özel sektörce yapılacak 
ağaçlandırmaların başarı oranı yükseltilecek; bunun sonucu 
olarak da yüksek verimli ormanların tesisi sağlanacaktır.

9.2. TOHUM VE AĞAÇ ISLAH HİZMETLERİ:
9.2.1. TOHUM ÜRETİMİ:
9.2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar:
Tohum üretimi ve ağaç ıslahına ilişkin idari ma

hiyetteki ış ve işlemler, merkezde Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) Fidanlık ve Tohum İşlen Dairesi Başkanlığı bünye
sindeki Tohum İşleri Şube Müdürlüğünce, teknik mahiyetteki 
işler de Ankara Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Ensti-



tüsü tarafından yönlendirilmektedir. Gerek idari ve gerekse 
teknik mahiyetteki iş ve işlemler taşrada 24 Ormar Belge 
Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ağaçlandırma Şube Müdürle
rinin koordinasyonu ve denetiminde, hizmetlerin coğrafi 
dağılışı ve teşkilatın teknik ve idari yönden yapılanma 
durumuna göre Orman Fidanlık Müdürlükleri ve orman İşletme 
Müdürlükleri vasıtasıyla konu ile ilgili şeflikler tara
fından, yürütülmektedir, özel sektör tarafından gıda mad
desi olarak üretimi yapılan Fıstıkçamı, Kestane, Ceviz, 
Fındık vb. tohumların haricindeki diğer tohumlar kamu 
sektörü tarafından üretilmektedir.

9.2.1.2. Kapasite ve Kullanım:
Tohum sektöründe kurulu kapasite durumu tablo 109 

da gösterilmiştir.

Tablo: 109- Tohum Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu

Sıra Ana Mal Kapasite Kapasite
No Birimi 198 3
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Orman ağacı tohumu TON 762 1292

(Tohum msşço^erincfeı)
2. Orman ağacı tohumu

(Klonal tohum bahçe 11 2 6
1erinden)

Kaynak:Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

Orman ağacı tohumları; seçilmiş ve özel silvikültü
rel müdahaleye tabi tutulmuş tohum meşçerelerinden veya 
özel olarak kesis edilmiş tohum bahçelerinden ve tohum 
plantasyonlarından temin edilmektedir. Tohum temini için 
belirlenen veya tesis edilen kaynakların bir üretim kapa
sitesi vardır. Ancak bir kaynaktan elde edilen tohumun bu 
kaynağın da içerisinde bulunduğu, dar bir coğrafik bölge
de kullanılma imkanı vardır. Bu nedenledir ki tohum kay
naklarından kapasite kullanımı çok düşük düzeylerde kala-



bilmektedir. Kapasite kullanım durumu yıllar itibariyle 
Tablo 110 da gösterilmiştir.

Tablo: 110- Kapasite Kullanımı Durumu

Yıllar 198 2 198 3 1984 198 5 198 6 198 7

Kapasite 762 762 1292 1292 1292 1292

Üretim 137,7 230, 5 116, 4 279,9 233,0 335,9

Kull. % si 18 34 9 21 18 43
Kaynak: OGM Fidanlık ve Tohum işlen Dairesi

Başkanlığı

9.2.1.3. TOHUM ÜRETİMİ:
9.2.1.3.1. Üretim Yöntemi:
Teknoloji: Tohum kaynağının ağaç türüne, çeşidine ve 

arazı yapısına bağlı olarak, tohum üretiminde kullanılan 
yöntem ve teknolojiler yurt çapında benzer özellikler 
göstermektedir.

Sözkonusu bu çalışmalar, diğer ülkelerde kullanılan 
ortak yöntem ve teknolojiler olup, bu konuda Dünyadaki 
teknolojik gelişmeler devamlı izlenmekte ve ülkemiz şart
larına uydurulmak suretiyle uygulama çalışmaları sürdü
rülmektedir .

9.2.1.3.2. Üretim:
Yurt içi tohum üretim miktarları, yıllar itibariyle 

Tablo 111 de gösterilmiştir.

Tablo:111- Üretim (Birim)(000) kg.
Sıra Nc Ana Mallar YILLAR

1982 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Tohum Üretimi 137.7 230, 5116, 4279, 9233.0 335.0

Kaynak: OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı



Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, tohum 
üretim miktarlarında yıldan yıla bazı farklar bulunmak
tadır. Bu durum, ağaç türünün biyolojisine uygun olarak, 
üretimin zengin veya zayıf tohum yılma rastlaması, yurt 
içi ağaçlandırmaların miktarı, tohum ihracat potansiyeli 
ve aktüel tohum stok seviyesi gibi önemli faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca 1982,1983 ve 1984 yılları ara
sında tohum üretimi 120 Ton olarak hedeflenmişken, 1985, 
1986,1987 yılları arasında 150 Ton olarak Öngörülmüştür.

Buna karşılık, özellikle 1985 yılından başlamak 
üzere, ihtiyacın gittikçe artması ve ağaçlandırmalarda 
geniş çapta yapraklı türlere yer verilmesi nedeniyle, 
hedefler % 80-100 oranında aşılmak suretiyle yeni hedef
ler belirlenmiş ve gerçekleştirilmiştir.

9.2.1.3.3. Maliyetler:

Tohum üretim maliyetleri, ağaç türünün biyolojisine, 
üretim yapıldığı yıldaki tohum veriminin zengin veya za
yıf oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Tohum birim 
maliyetine en büyük etken işçi üçretleri {% 75) olmakta
dır. Geriye kalan (% 25) oranı ise akaryakıt, malzeme vb, 
gıM dığsr girdilerdin oluşmaktadır. Ağaca tırmanarak, tohum 
toplayan kalifiye tohum işçileri, Türkiye genelinde düşük 
işçi ücretleri ile çalıştırıldıklarından tohum maliyet
leri, Avrupa Topluluğu Ülkelerinden çok daha düşük ol
maktadır .

OGM'ce 147 ayrı türden tohum üretimi yapılmaktadır. 
Bu türlerin hiçbirinde ilmi araştırma sonuçlarına dayalı 
olarak birim maliyet analizleri yapılmamıştır. Ancak uy
gulamalardan çıkarılan sonuçlara göre, bir fikir vermesi 
açısından bazı ana türlerde, 198 6 ve 198 7 yılları carı 
fıatlarına göre, maliyet fiatları Tablo 112 de gösteril
miştir .

9.2.2. STOK DURUMU:
Ağaçlandırmaların yıllık tohum ihtiyacı, tohum ve

riminin zengin veya zayıf oluşu ve soğuk hava depolarında 
kalitelerinin bozulmadan muhafaza edilmesi durumları 
gözönüne alınarak yıllık tohum üretim programları hazır- 
1anmakta ve uygulanmaktadır.

Sert kabuklu tohumlar, + 4 °C de çalışan soğuk hava



depolarında uzun yıllar, sedir, göknar ve kayın gibi yu
muşak kabuklu tohumlar ise, -5 °C de uygun rutubet yüzde- 
leri ile, en az 1 yıl emniyetli bir şekilde muhafaza 
edilmektedir. Tohumların biyolojik ve teknik Özellikle
rinden istifadeyle 20 adet tohum stok merkezinde en az 2 
yıllık toplam ihtiyacı karşılayacak şekilde tohum stok- 
lanmaktadır.

Tablo: 112- Tohum Üretim Maliyetleri

Tür
1986 Yılı 
Birim Fiyatı (Kg/TL.)

1987 Yılı
Birim Fiyatı(Kg/TL.

Kızılçam 2500 3700
Karaçam 4700 7000
Sarıçam 9000 13000
Sahilçamı 2500 3700
Fıstıkçamı 2000 2500
Halepçamı 4700 7000
Doğuladini 9000 13000
Sedir 2000 3500
Göknar 2000 3500
Kayın 2000 2800
Meşe 400 850

9.2.3. YURT İÇİ TOHUM TÜKETİMİ:
Yurt içi tohum tüketimi Tablo 113'de gösterilmiş

tir .
Tablo: 113-Ormancılık Sektörü Yurtiçi Tohum Tüketimi

Birim (000) Kg.

Sıra
No Ana Mallar

Y I L L A R
1 9 8  21 9 8  31984 198 5 198 6 198 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Orman Ağacı 

tohumu
75 83 80 89 152 158

Kaynak: OGM. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkan- 
334 ll91



Fidan üretim programlarına paralel olarak, yurt 
içi tohum tüketimi de, miktar açısından değişiklik gös
termektedir .

1986 ve 1987 yıllarında, yapraklı tür fidan üreti
mine ağırlık verilmesi nedeniyle, bu yıllardaki yurt içi 
tohum tüketimi 1982,1983,1984 ve 1985 yıllarına nazaran 
daha fazla olmuştur.

9.2.4. DIŞ TİCARET DURUMU:
9.2.4.1. İthalat:

Tohum ürünü ithalatı miktar olarak yıllar itiba
riyle tablo 114'de gösterilmiştir.

Tablo: 114- Tohum Sektörü Ürün İthalatı

Birim: kg

Sıra
Nio Ana mallar

Y I L L A R
1 9 8  21 9 8  31 9 8  41985 198 6 198 7

(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) (8)
Orman Ağacı 
tohumu

- 1500 405 - 225 260

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

Tablo 114'de görüldüğü üzere 1982 ve 1985 yılla
rında, orman ağacı tohumu ithalatı yapılmamış, 1983 yı
lında diğer yılların toplamından daha fazla bir ithalat 
yapılmıştır. Daha sonra, ithalatta ağırlığı olan sahil 
çamı tohumunun, geçmişte ithal edilen tohumlarla yurdu
muzda kurulan sahil çamı meşçerelerınden uygun olanları
nın tohum meşçeresi olarak seçilmesi ve bunlardan tohum 
temin edilmesi sonucunda, 1983 yılından sonra ithalat 
miktarları düşmüştür.

1983 yılındaki tohum ithalatı Kuzey Türkiye Proje
sinden 8.610.000 TL sarfıyla; 1984 yılındaki tohum itha
latı ise Dünya Bankası tarafından finanse edilerek 
29.236.000 TL sarfıyla karşılanmıştır. 1987'de yapılan 
ithalat ise Katma Bütçe imkanları ile karşılanmış olup,



car:i fiyatlarla CİF olarak 23.2 Milyon TL ödenmiştir. 
Tohum sektörü ürün ithalatı 1986 ve J987 yıllarj ıçm 
parasal cteğerler itibariyle tablo 115'de gösterilmiştir.

1.4.1982 tarihli ve 8/4534 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereği orman ağacı tohumları ithalatı gümrük, 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur.

Tablo: 115- Tohum Sektörü Ürün İthalatı

(CİF, Cari Fiyatlarla) (OOO)TL

Sıra
Mo Ana Mallar

Y I L L A R
1 9 8  5 1 9 8  6 1 9 8  7

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

1 Orman Ağacı 
Tohumu

- 29238 23223

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

Ayrıca, AT ülkelerinden yapılan tohum ürünü itha
latı ,miktar olarak tablo 116'da parasal değer olarak ta 
tablo 117'de gösterilmiştir.

Tablo: 116- AT Ülkelerinden Tohum Sektörü Ürün 
İthalatı

Birim (000) kg.

Sıra
No Ana Mallar

Y I L L A R
1 9 8  21 9 8  31984 198 5 1986 198 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Orman Ağacı 
tohumu

- 1500 405 - 225 260

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü



Tablo: 117- AT Ülkelerinden Tohum Sektörü Ürün 
ithalatı Birim (000) TL

Sıra
No Ana mallar

Y  T  [ ,  I ,  A  R

1985 1986 198 7

(1) (2) ( 3) (4) (5)

1 Orman Ağacı Ibhurru - 29230 23223

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

9.2.4.2. İhracat:
Tohum ihracat miktarı yıllar itibariyle miktar ve 

tutar olarak tablo 118 ve 119 da gösterilmiştir.

Tablo: 118- Tohum Sektörü İhracat Durumu
( 0 0 0 )  k g .

Sıra
No Ana Mallar

Y I L L A R
1 9 8  2 1 9 8  3 1 9 8  4 1 9 8  5 1 9 8  6 1 9 8  7

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

Orman Ağacı 
tohumu

2 5 . 3 4 . 4 1 3 . 7 9 . 8 5 . 0 8 . 0

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

Tablo: 119- Tohum Sektörü İhracatı Birim ( 0 0 0 )  TL.
FOB Cari fiatlarla

Sıra
No Ana Mallar

Y I L L A R
1 9 8  5 1 9 8  6 1 9 8  7

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

Orman ağacı 
tohumu

102429 75374 16698 2

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü
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AT ülkelerine tohum ihracatı da miktar ve tutar 
olarak yıllar itibariyle tablo 120 ve 121 de gösteril
miştir .

Tablo: 120- AT Ülkelerine Tohum Sektörü İhracatı

(OOOkg)

Sıra Y I L L A R
No Ana Mallar 198 2 198 3 1984 198 5 1986 198 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Orman Ağacı 

Tohumu
24.9 4.2 13.2 9.5 4.7 7.7

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

Tablo: 121- AT Ülkelerine Tohum Sektörü İhracatı

FOB Carı Fıatlarla ( 000 TL)
Sıra Y I L L £ R
No Ana Mallar 198 5 198 6 198 7
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Orman Ağacı 

Tohumu
99400 71347 163537

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

9.2.5. FİYATLAR:

Orman ağacı tohumları yurtiçi fiyatları tablo 122 
de gösterilmiştir.



Tablo: 122- Orman Ağacı Tohumları Yurtiçi Fiyatları
F.O.B.(U.S.A. $/kg. olarak)

Türler 1982 1983 1984 1985 1986 1987

D. K.Göknarı 18 20 19 18 24 26
Kızılçam 18 20 20 20 28 28
Fıstıkçamı 10 10 8 14 14 12
Sedir 30 30 32 32 44 48
Radı ata Çamı - - - 20 20 26
Sarıçam 31 31 32 32 44 44
Halep Çamı 91 21 19 1 9 28 28
Doğu Ladi nı 35 35 36 36 50 45
Karaçam 19 19 19 19 26 26
Mazı 11 11 11 11 16 14
Servi 10 10 11 11 16 14

-r

Yurdumuzda tabii olarak yetişen orman ağacı tohum
ları ekolojik benzerlikler nedeniyle Avrupa ülkelerinde 
ve genellikle AT ülkelerinde kullanılmaktadır. Bazı AT 
ülkeleri ile fiyat mukayeseleri tablo 123'de belirtilmiş
tir. Kıyaslamada 1987 fiatları esas alınmıştır.

Tablo: 123- Fiyat Mukayese Cetveli (U.S.A. $/kg. 
olarak)

Türler Türkiye Hollanda Almanya Fransa
D. K.Göknarı 26 87 52 50
Kızılçam 28 53 60 62
Fıstıkçamı 12 9 10 8
Sedir 48 117 80 90
Radıata Çamı 26 79 - -

Sarıçam 44 - - 70
Halepçamı 28 31 37 31
Doğu Ladini 45 132 - -

Karaçam 26 90 42 50
Mazı 14 34 20 30
Servi 14 30 20 15



Tohum üretimi ve ağaç ıslahı hizmetleri merkezde; 
Orman Genel Müdürlüğünün İdari. Orman Ağaçları ve Tohum
ları Islah Enstitüsü Müdürlüğünün teknik yönlendirmesi 
ile taşrada 24 Orman Bölge Müdürlüğündeki Ağaçlandırma 
Şube Müdürlerinin gözetim ve denetiminde Orman Fidanlık 
ve Orman İşletme Müdürlüklerince yürütülmektedir. Bu bi
rimlerde görevli elemanlar aynı zamanda fidan üretimi ile 
işletmecilik görevlerini de yürütmektedir. Bu nedenle, 
tablo 124'de sadece Orman Ağaçları ve Tohumları Islah 
Enstitüsü Müdürlüğünün istihdam durumu verilmiştir.

Sektörde vasıfsız işçi açığı yoktur. Açık, kalifiye 
işçiler için söz konusudur. Bu nedenle 1987 yılında baş
lanan kalifiye tohum işçisi yetiştirme çalışmalarına yeni 
plan döneminde de devam edilmelidir.

Tablo: 124- Tohum Sektörü İstihdam Durumu (Adet)

İŞ GÜCÜ
Y T L L A R

Meslek dalları.1985 1986 1987

YÜKSEK Teknik 9 8 11 Orm.Yüks.Müh.
İdari 1 1 1 Akademi

ORTA Teknik - - - -

Memur 13 14 17 Daktilograf,Amb, 
memuru Şoför, 
Mutemet v.s.

İŞÇİ Düz 3 4 4 Tohum Toplayıcı
Kalifiye 1 ıı ıt

9.2.7. TESİSLER:
Kozalaktan tohum çıkarma, depolama ve aşı çalışma

ları ile ilgili, olarak 1987 yılı sonuna kadar yurt düze
yine dağılmış bir durumda toplam 33 adet 10.722 m2 net 
kullanım alanına ve 1013 Ton/yıl kapasiteye sahip kozalak 
ve tohum hangarı, 26 adet 18837 m2 kullanım alanına ve 
2525 Ton/yıl kapasiteye sahip tohum çıkarma evleri, 20 
adet 6798 m^ alana sahip sera tesis edilmiştir. Ayrıca



Orman Ağaçları ve Tohumları İslah Enstitüsü Müdürlüğü 
bünyesinde ISTA( International Seed Tbstıng Assocıatıon) 
kurallarına yöre çalıştırılan ve uygulamaya yönelik tüm 
ornun ağacı tohumlarının kalite kontrolleri yapılan bir 
labora tuvar mevcuttur.

9.2.8. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Orman ağacı ıslahı, ekonominin isteklerine uygun, 
yüksek kaliteli odun hammaddesi sağlanan ormanların ye
tiştirilmesini temel ilke kabul eden, bilimsel ağırlıklı 
bir çalışmadır.

Ağaç ıslahı ile ilgili çalışmalar, bugüne kadar, 
dağınık ve dar kapsamlı konular şeklinde yürütülmüştür. 
Bu konuda çalışan uygulayıcı kurumlar, araştırma kurumlan 
ve fakülteler arasında gerekli işbirliği sağlanamamıştır.

Tohum ve ağaç ıslahı hizmetlerinde V. plan dönemin
de alet, malzeme, ekipman ve tesis yönünden plan hedefle
rine ulaşılmıştır.

Tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde en önemli 
iki kural vardır. Bunlar;

1- Ağaçlandırmalarda uygun orijinli tohum kullanmak
2- Ağaçlandırmalarda ıslah edilmiş kaliteli tohum 

kullanmaktır.
Bu kurallara uyulduğu takdirde yapılan ağaçlandır

malar biyolojik kütle olarak sağlıklı ve dayanıklı ola
caklar ve aynı zamanda birim alandan alınacak hasıla da % 
10-35 arasında artabilecektir.

Uygun orijinli tohum kullanımının sağlanması için 
asli ağaç türlerimizden karaçam, kızılçam, sarıçam, ladin 
ve sedir'de tohum transfer rejyonlama çalışmaları geçti
ğimiz plan döneminde tamamlanmış olup, fidanlıklarımızda 
tohum ekimleri tohum transfer rejyonlaması prensipleri 
çerçevesinde yaptırılmaktadır. Orijin bölgeleri en sağlıklı 
olarak orijin denemeleri ile belirlenebilir. Geçtiğimiz 
dönemlerde başlatılan orijin denemeleri tamamlandığında 
tohum transferleri daha isabetli yapılabilecek, dolayı- 
sıyle en az rizikolu orijin tercihi mümkün olacaktır.

Kaliteli tohum kullanımı için sırası ile; kaliteli 
kaynakların bulunması, bunlarda uygulanacak özel müdaha-



leler ile bu kaynakların kalite değerlerinin yükseltilmesi 
ve tohumların buralardaki kaliteli ağaçlardan toplanması 
gerekmektedir. Geçtiğimiz plan döneminde bu konuda maale
sef yeterli düzeye gelinememiştir. Tohum kaynakları se
çilmiş, ancak özel sılvikültürel müdahaleler yeterince 
yapılamamıştır. 13u meşçerelere gerek kaliteyi, gerekse 
verimi arttırıcı müdahaleler yeterince yapılamadığından 
tohum üretimleri bazı yörelerde bu kaynakların dışına 
kaymıştır. Bu arada bazı bölgelerin dışında tohum üreti
minde yeterli vasıf ve sayıda kalifiye işçi postaları ol
madığından tohumlar, kalitesiz ve tırmanılması kolay, kısa 
boylu ağaçlardan toplanılmaktadır. Son yıllarda kalifiye 
işçi postaları oluşturmuş olup, yüksek yevmiye ödenmek 
suretiyle, bu kalifiye işçi postalarının tohum üretiminde 
çalışmaları sağlamaktadır.

9.2.9. VI. PLAN DÖNEMİ TOHUM VE AĞAÇ ISLAHI HEDEFLERİ
9.2.9.1. Genel Politika:
Dünya da ve ülkemizde odun hammaddesine olan talep 

her geçen gün hızla artarken kaynaklar da aynı oranda 
azalmaktadır.

Odun hammaddesine tahsis edilen topraklar, tarımın 
aleyhine olarak artırılmayacağına göre ,ağaçlandırmalarda 
birim alandan daha fazla odun hammaddesi alınmasının sağ
lanması , tek çare olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için 
ağaçlandırmalarda, kaliteli ve uygun orijinli tohum kul
lanılırken uygun yetişme ortamlarında hızlı gelişen tür
lere ağırlık verilmeli ve entansıf kültür metodları uygu
lanmalıdır.

Ağaçlandırmalarda uygun orijinli tohum kullanılması 
konusunda geçtiğimiz dönemlerde epey mesafe alınmış olup, 
altıncı plan döneminde de bu konu hiçbir tereddüte meydan 
vermeyecek şekilde uygulanmalı ve takip edilmelidr.r. Ka
liteli tohum kullanılması konusunda ise yeni plan döne
minde köklü tedbirler almak ve uygulamaya geçirmek zorun
luluğu vardır. Bunun için öncelikle tohum kaynakları ge
liştirilirken tohum ve ağaç ıslahı hizmetleri yurt düze
yinde ve konu bazında kurumsallaştırılmalıdır. Bu yapıl
dığı takdirde merkezde ve taşrada tohum temini ve ağaç 
ıslahı hizmetleri önem kazanacak, tek elden yürütülecek, 
teknik bilgi birikimi sağlanacak, büyük para ve em k sar
fıyla yapılan ağaçlandırmalarda kaliteli ve uygun orijinli 
tohum kullanma mümkün olabilecektir.
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Bu arada kalite kontrol çalışmaları eskiden olduğu 
gibi uluslararası kurallara uygun yapılırken AT ülkele
rinde uygulanan sertifikalandırma, ambalajlama ve karan
tina kuralları incelenmeli ve yeni dönemde bunlara enteg
rasyon sağlanmalıdır.

9.2.9.2. Tüketim Tahmini:

Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak her türlü ağaç
landırmalar ile diğer resmi ve özel kuruluşlar, askeri 
birlikler, okullar ve özel şahısların yapacağı ağaçlan
dırmalar dikkate alınmak suretiyle, 1988-1994 dönemi için 
yurt ıçı tohum tüketim tahmini yapılmıştır. Bu duruma 
göre, 1988'de 190 ton, 1989 da 390 ton, 1990'da 429 ton, 
1991'de 462 ton, 1992'de 474 ton. 1993'te 486 ton, 1994 
de 511 ton olarak yurt ıçı tohum tüketimi öngörülmektedir.

Ayrıca, 1988'den başlayıp, 1994 yılına kadar heryıl 
10 ton orman ağacı tohumunun ihracatı öngörülmektedir. Bu 
ihracatın tamamına yakın bir kısmının Avrupa Topluluğu 
ülkelerine ihraç edileceği tahmin edilmektedir.

9. 2. 9. 3. Tohum liretim Hedefleri:
Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde tamamen 

yurt ıçı tohum kaynaklarından istifade edilecek, yerli 
teknolojiler kullanılacak ve kalifiye tohum üretim işçi
leri istihdam edilecektir.

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için tohum üre
tim hedefleri Tablo 125'de gösterilmiştir.

Tablo:’ 125- Ormancılık Sektörü Tohum Üretim Hedef leri

(000) Kg

Sıra
No Ama Mallar

Y I L L A R
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Orman Ağacı 
Tohumu

200 400 439 472 484 496 521

Kaynak: Ormancılık Ana Planı (1990-2009)



Belirtilen tohum üretim hedefleri, 1987 yılı fiyat
ları baz alınmak suretiyle üretim değerleri hesaplanmış 
ve Tablo 126'da verilmiştir.

Tablo: 126- Tohum Üretim Değerleri
(000) TL.

Sıra
No Ana Mallar

Y I L L A R
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Orman Ağacı 
Tohumu

750 .1500 1646 1770 1815 1860 1954

9.2.9.4. Dış Ticaret Durumu:
a) 6.BYKP dönemi için ormancılık sektörü tohum it

halat projeksiyenu Tablo 127'de belirtilmiştir.

Tciblo: 12 7-Ormancılık Sektörü Tohum İthalat Hedefleri

Birim(kg)/C.İ.F.değeri 1987 yılı fiyatları ile
Sıra
Nb

Ana
Nbllar Birimi

Y I L L A R
1988 1989 1990 19911992 1993 1994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Orman
Pğacı
Tohumu

Kg.

000 USŞ

500

50

500

50

500

50

500

50

500

50

500

50

500

50

Tohum ithalatı uluslararası serbest piyasadan ya
pıldığı için AT ülkelerinden uygun teklifler alındığı 
takdirde satın alma bu ülkelerden yapılacaktır.

9.2.10. VI.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ TOHUM 
VE AĞAÇ ISLAHI HİZMETLERİ YATIRIM HEDEFLERİ

VI.BYKP'ı döneminde de tohum temini ve ağaç ıslahı 
hizmetlerinde gerekli olan alt yapı tesislerinin çoğal-
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tılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
VI.BYKP'ı döneminde 20 adet yeni soğuk hava deposu, 

25 adet hangar, 10 adet sera, 4 adet tohum çıkarma evi ve 
25 adet tohum pisti kurulması planlanmıştır. Bu tesislerin 
plan döneminde gerçekleştirilmesi ile tohum üretiminde, 
kozalak toplanmasında, kozalaklardan tohumların çıkarıl
ması, temizlenmesi ve depolanması gibi tüm safhalardaki 
ış ve işlemler tekniğine uygun yapılma imkanına kavuşa
caktır. Ayrıca, yurt çapında yaygınlaştırılan sera tesis
leri ile de vejetatıf üretim teknikleri yanındı, üretim kapasi
tesi de artırılarak üstün fert ve ırkların çoğaltılması 
imkan dahiline girecek ve sonuçta genetik kazanç artacak
tır.

6.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tohum üretim 
faaliyetleri için kurulması hedeflenen tesisler Tablo 128 
de gösterilmiştir. Gerekli parasal miktarlar Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu'nun 13.bölümünde yer almıştır.

Tablo: 128- VI.Plan Döneminde Kurulması Hedeflenen 
Tesisler

1988 İ989 1990 1991 1992 1993 1994
Soğuk Hava Deposu 2 4 4 4 4 4 4
Soğuk Hava Deposu 
tevsii

5 3 3 3 3 3 3

Kozalak Hangarı 2 5 5 5 5 5 5
Sera 2 2 2 2 2 2 2
Sera tevsii . 2 2 2 2 2 2 2
Tohum çıkarma evi 1 2 - - - - -
Tohum Pisti 1 5 5 5 5 5 5
Laboratuvar ıç 
tesisatı

1 1 1 1 1 1 1

9.2.11. TFKNOIÜJ İK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER:

Tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde kullanı
lan teknoloji, basit alet ve malzemeler yanında modern 
tesis ve cihazları da kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

Tohum temini hizmetlerinde kullanılan basit tohum
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toplama malzemelerinin benzerleri AT ülkelerinde de kul
lanılmakta olup, yurdumuzda imalatı yapılmaktadır. Tohum 
çıkarma tesislerimiz gelişmiş ülkelerde kullanılan sis
temlerin benzeri olup, yurdumuz türlerine göre düzenlen
miştir. Soğuk hava depolarımızda ve vejatatıf üretim se
ralarımızda en son teknoloji takıp edilecek, önümüzdeki 
dönemde daha modern ve tam otomatik kontrol sistemine ge
çebilme imkanları aranacaktır.

Makinalı çalışmanın mümkün olduğu yerlerde motorize 
ve lift sistemli tohum üretim çalışmalarına girilmelidir.

Tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde yeterli 
düzeyde teknik bilgi birikimi oluşmuş olduğundan alet, 
malzeme, ekipman ve tesislerin projelendirilmesi ve imalatı ile 
bunların tesis işletilmesi satnalarında ülkemiz geri 
kalmış ülkelere yardımcı olabilecek düzeydedir.

9.2.12. DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER:
Ormancılık Sektöründe üretilen tohumlar genellikle 

kamu fidanlıklarında kullanılmaktadır. Bir miktarda özel 
firmalara tohum verilmektedir. Bu plan döneminde özel sek
tör fidanlıklarının kurulması teşvik edileceğinden, özel 
fidanlıkların tohum ihtiyaçlarının tamamı Orman Genel 
Müdürlüğünce karşılanacaktır.

9.2.13. TOHUM VE AĞAÇ ISLAHI HİZMETLERİNDE AT VE
DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR:

1987 sonu itibariyle, 22 türden 270 adet karşılığı 
37.319 ha. tohum meşçeresı seçimi, 95 orijinden 2920 adet 
üstün ağaç seçimi, 5 türden 402 ha-klonal tohum bahçesi,
2 türden 80 ha. tohum plantasyonu ile 2 türden 11 ha. klon 
parkı tesis edilmiştir. Tohum kaynaklarımızın ortalama 
tohum üretim kapasiteleri 761 ton dolayındadır. Bu kay
naklardan tohum üretimi, yaygın olarak klasik yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir. Bu üretim kapasitelerine karşılık 
yurtiçi ve yurtdışı tüketimle birlikte orijinin kullanma 
alanı çok sınırlıdır. Uygun orijinli tohum temini için 
yeni orijinlerin seçilmesi,orijinlerde ıslah çalışmalarına 
gidilmesi zorunludur.

AT ülkeleri ileri ormancılık tekniğine sahip ülkeler 
ıslah çalışmalarının temelini oluşturan coğrafik varyas
yonların tesbitini, tür ve orijin denemelerini tamamla - 
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mışlar, yeterli düzeyde tohum bahçelerini, tohum plantas
yonlarını ve çelik üretim bahçelerini kurmuşlardır. Muka
vemet ıslahı ve döl denemeleri ileri merhalede olan tohum 
bahçeleri tesis çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu ülke
ler, ağaç ıslahı ile, birim alanda % 10-35 daha fazla ta
şıla alınmasının ekonomiye, mukavemet ıslahı ile de sana
yileşmeye olan katkıyı, ormancılığı ve yaban hayatını bir 
arada sürdürmekle çevre ve dolayısı ile insan sağlığına 
katkıları görerek 1930'lardan itibaren Milli Ağaç Islahı 
Projeleri geliştirmişler ve bugünkü seviyelerine ulaşa
bilmişlerdir. Örnek vermek gerekirse, Eanımarka'da ağaç 
ıslahı çalışmaları birden fazla bakanlığın ve bu bakan
lıklara bağlı araştırma kurumlarının ve fakültelerinin 
ortak çalışmaları ile sürdürülürken, Fransa'da özel kağıt 
endüstrisi, kağıtlık odunu kendisi üretmek durumunda kal
dığından ıslah araştırmalarına girmek gereğini duymuştur.

Finlandiya'da ise,1960'lı yıllarda orman ağaçları 
ıslahı "Finlandiya Milli Tohum Bahçesi Programı" olarak 
ele alınmış ve 1976 yılında tanamtanrnıştır. Günümüzde Fin
landiya'da kitle ve bireysel seleksiyonun bitirilmiş ol
duğu kabul edilmekte ve bu ülke daha ileri merhaledeki 
ıslah çalışmalarına yönelmiş bulunmaktadır.

Bunlara karşılık olarak, Türkiye ağaç ıslahı çalış
malarına, Finlandiya ile yaklaşık avnı yıllarda başlamış 
olmasına rağmen, konuya c^reken önemin verilmemiş olması, 
bu konuda,diğer ülkelerdekine benzer etkin bir organizas
yonun kurulmamış olması nedenleriyle istenilen seviyeye 
gelmememi ştır.

Türkiye'de de ağaç ıslahı çalışmalarında milli bir 
proje geliştirilerek Orman Ağaçları ve Tohumları ıslah 
Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte mevcut araştırma kurum
lan ve Orman Fakültelerinin işbirliğinin sağlandığı bir 
çalışma ortamı yaratılmakla bu konuda gelişmiş ülkelerin 
seviyesine çıkılabılır.

9.2.14. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER:
20.2 milyon hektar orman alanı olan ülkemizde bozuk 

ve verimsiz orman sahaları 11.3 milyon hektar dolayında
dır. Gerçekçi yaklaşımlarla ülkemizde ağaçlandırılması 
gerekli ve mümkün olan alanlar ise 8-10 milyon hektardır. 
Ülkemizdeki bozuk ve verimsiz orman alanları, İsviçre'nin
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toplam orman alanlarının 12 katına eşit olup, bu alanların 
ağaç ıslahı temeline oturtulacak ağaçlandırmalarla verim
li hale getirilmesi durumunda, Türkiye, düzenli olarak 
odun hammaddesi ihraç edebilecektir. Esasen ülkemizde 
hektar başına 1,3 m3 olan yıllık verimin, aynı ıklım ku
şağındaki bazı balkan ülkeleriyle kıyaslanması halinde 
(Yunanistan. ç|a 2.1, Yugoslavya'da 2.7, Romanya'da 2.6 
m^/ha) bunun çok düşük olduğu görülebilecektir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, genetik vasfı 
%4 oranında düşük olan tohum kullanma yerine, ağaçlandır
maların, idare süresinin yirmıbeşte biri kadar bir süre 
ertelenmesinin daha ekonomik olacağı belirtilmektedir. 
İlk generasyon tohum bahçelerinden % 10-20 oranında kazanç 
sağlanırken, ikinci generasyon tohum bahçelerinden elde 
edilen ıslah edilmiş tohumlarla % 35 veya daha fazla hacım 
artımı sağlanacağı beklenmektedir. Bu nedenle; Ağaç ısla
hı çalışmaları, son yıllarda ormancılığı gelişmiş ülkeler
de ormancılık çalışmalarının odak noktası haline gelmiş
tir. Çünkü orman ekonomistleri ıslah edilmiş tohum kulla
nılması ile ağaçlandırmaların hektar maliyetine % 1 gibi 
çok az bir etkinin saptandığını, buna karşılık ekonomik 
sonuçlara böylesıne yüksek katkı yapan imkanın henüz bu
lunmadığını ifade'etmektedirler.

Bu arada gelişmiş Avrupa ülkeleri 1900 lü yıllarda 
yaptıkları rastgele tohum transferlerinin kötü sonuçlarını 
görmüşler ve gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arası 
tohum, fidan, çelik ve aşı gibi üretim materyallerinin 
dolaşım kural ve esaslarını yasalarla belirlemişlerdir. 
Bazı AT ülkeleri özel ağaçlandırmalarda uygun orijinli 
tohum kullanılmasını, ağaçlandırma kredisinin ön ve temel 
kuralı saymaktadır.

Gerek AT'a üyeliğimizin gündemde olması, gerekse 
odun hammaddesi açığının giderilmesi açısından tohum tah
mini ve ağaç ıslahı çalışmalarında alınması gereken ted
birler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

a- Yurdumuzda, ıslah uygulamalarını yürütmekle gö
revli "Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdür
lüğü. 1964 yılından beri yaptığı çalışmalarla; tohum meş- 
çerelerı seçimi, aşı çalışmaları, tohum bahçeleri ve klon 
parkları tesis çalışmalarında önemli hizmetler vermiştir. 
Bu arada üretilen tüm tohumların kalite kontrolleri ulus
lararası kurallara göre yapılmakta ve ekimlerde sertifa-



kalı tohum kullanılması sağlanmakta, tohum ekimleri tohum 
transfer rejyonlaması prensiplerine göre yapılmakta, 
ayrıca tohum üretim alet, malzeme ve tesislerinin yurt 
çapında yeterli düzeye getirilmesi çalışmaları yanında, 
tohumların ithali ve ihracı iş ve işlemlerini de sürdür
mektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen bu olumlu hizmet
ler yanında, yeterli düzeye çıkarılamayan tohum meşçere- 
lerinin ıslahı ile tohum üretimierlnin buralardan yapıl
masının sağlanması; tohum bahçelerinin tüm orijinleri 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması; döl denemelerine 
girilmesi ile ileri merhale tohum bahçelerine geçilmesi; 
tohum ve ağaç ıslahı araştırmalarının yaygınlaştırılması; 
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsünün bugüne 
kadar yürüttüğü ıslah uygulaıraları yanında, ıslah araş
tırmalarına da girilebilmesi için sözkonusu birimin "Orman 
Ağaçları ve Tohumları Islahı Araştırna Enstitüsü" taline 
dönüştürülmesinde ve buna kağlı taşra birimlerinin kurul
masında zorunluluk bulunmaktadır. Bu arada ıslah çalışma- 
larını uzun vadeli bir plan ve programa bağlayarak bu 
programın organizasyonu yanında, gerçekleşmesini de takıp 
edecek bilim adamları, yetişmiş araştırıcılar, uygulama
cılar ve yetkililerden oluşacak bir Milli Ağaç Islahı 
Komitesi'de kurulmalıdır.

b- Mevcut tohum kaynakları değerlendirmeye tabi tu
tulmalı ve eliminasyon safhasına geçilmelidir.

c- Kaynak açığı olan rejyonlar için yeni kaynaklar 
seçilmeli, yok ise bireysel seleksıyona gidilerek tohum 
bahçesi veya plantasyonu tesisi ile açık giderilmelidir.

d- Tohum meşçerelerinin, gerçek tohum meşçereleri 
haline getirilmesi için gerekli silvikültürel müdahaleler, 
zamanında ve tekniğine uygun şekilde yerine getirilmeli, 
yaşlı meşçereler. genç meşçerelere dönüştürülmelidir.

e- Tohum üretimlerinin seçilmiş tohum ağaçlarından 
yapılabilmesi için, kalifiye işçi postaları oluşturulmalı 
ve bunlara daimi işçi kadroları verilmeli, istihdam ko
laylığı sağlanmalıdır.

f- Tohum bahçelerinin sağladığı genetik kazancın 
ekonomiye sağlayacağı katkı gözönünde tutularak tüm ori
jinler tohum bahçelerine intikal ettirilmelidir.

g- Mevcut tohum bahçelerinde döl denemelerine giri
lerek ileri safha tohum bahçelerine geçilmelidir.



h- Tohum hasat ve kullanma mıntıkaları konusunda 
hızlı yöntemlerle yapılan çalışmalar, diğer ülkelerde de
nenmiş yöntemler dikkate alınarak revize edilmeli, ayrıca 
bu çalışmalar diğer türlere de yaygınlaştırılmalıdır. An
cak tohum hasat ve kullanma mıntıkalarının kesin olarak 
belirlenmesi için coğrafık varyasyon çalışmaları ve orijin 
denemeleri hızlandırılmalıdır.

ı- Hızlı gelişen yabancı türlerle ilgili, sistemli 
olarak başlatılan araştırma ve uygulama çalışmalarına 
hızla devam edilmeli, araştırmalardan alınan iyi sonuçlar 
uygulamaya süratle sokulmalı, ümitvar türlerde de ıslah 
çalışmalarına başlanılmalı, tohum ve benzeri üretim ma
teryalleri ithalatı aksaksız olarak yapılmalıdır.

i- Yurdumuzda başarılı plantasyonları bulunan ve 
hızlı gelişen bir tür olan Korsika orijinli Sahılçamının 
genetik tabanının zenginleştirilmesi için, kaynağından to
hum ithalatı yapılmalı ve bu tohumlarla "tohum plantasyonu" 
tesis edilmeli, eski plantasyonlarından bireysel seleksi- 
yonla plus ağaçlar seçilmeli ve tohum bahçeleri tesis 
edilmelidir.

j- Kavak ve söğütte genetik seleksıyon çalışmalarına 
devam edilmeli, mevcut kavak klonlarından daha verimli 
yeni Kavak Klonlarmın tesbitı için, yapay melezleme ça
lışmaları yapılmalı ve sonuçlar uygulamaya sokulmalıdır.

k- Kalite kontrol çalışmaları,Merkezde Orman Ağaç
ları ve Tohumları Islah Enstitüsü Laboratuvarında, daha 
önce de olduğu gibi ISTA kurallarına uygun yürütülmeli, 
taşrada ise rutubet tayını gibi basit işlemlerin yapıldığı 
küçük laboratuvarlar kurulmalıdır.

1- Orman ağacı tohumlarının ihracı yanında çalı ve 
ağaççık tohumlarının da ihracına gidilmeli ve ihracat, to
humdan fidana kaydırılmalı, OECD sertifika sistemine geç
mek için gerekli temaslarda bulunulmalıdır.

m- İhraç amaçlı fidan üretimi için özel fidanlık
ların kurulması teşvik edilmelidir.

n- Doku kültürü araştırma çalışmaları için, gerekli 
laboratuvar imkanları sağlanmalı, bu konuda yurt dışında 
teknik eleman yetiştirilmeli ve çalışmalara biran önce 
başlanılmalıdır.

o- Ender özellikler gösteren ırk ve formlar ile



özellikle lokal populasyonlar, genetik kaynak olarak ge
rektiğinde kullanılmak üzere,hem genetik erezyona hem de 
genetik kirlenmeye karşı bıyogenetık rezerv alanları veya 
genetik koruma ormanları olarak korunmaya alınmalıdır.

ö- Orijin ve döl denemeleri sonuçlanıncaya kadar 
ağaçlandırmalarımızda genetik kirlenmeyi önleme açısından 
tohum transfer esas ve prensiplerine uyularak, mümkün ol
duğu kadar mahalli tohumlar kullanılmalıdır.

p- Tohum temini ve ağaç ıslahı çalışmalarında ge
rekli yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerine mutlak
surette önem verilmelidir.

9.2.15. SAĞLANACAK FAYDALAR:
9.2.15.1. Dış Ticaret Etkisi:
6.Beş Yıllık Plan Dönemi İhracat ve İthalat toplam

ları ve dengeleri yıllar itibariyle Tablo 129'da veril
miştir.

Tablo: 129- Dış Ticaret Etkisi Tablosu (000) U. S.A.$

YILI, AR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

İhracat Toplamı 
İthalat Toplamı

350
50

350
50

530
50

350
50

350
50

350
50

350
50

FARK 300 300 300 300 300 300 300

Kaynak: Orman Ağacı ve Tohumları Islah Enstitüsü 
Müdürlüğü

9.2.15.2. İstihdam:
1990-1994 döneminde tohum üretim ve ağaç ıslahı ça

lışmaları ile ilgili olarak yapılacak olan tüm yatırımla
rın teknik personel istihc^mına etkisi lüblo 130'da gös
terilmiştir.

9.2.15.3. Diğer Faydalar:
Tohum üretim ve ıslah çalışmaları sonucunda ağaç

landırma yatırımları tür, orijin, kalite ve kantite yö-
351



Tablo: 130- VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Gerekli Teknik Personel İstihdamı

Adet
İş gücü Y I L L A R

1988 1989 1990 1991 1992 1993 199<

Yüksek 11 17 20 22 24 26 28
Teknik
Teknik 1 2 2 2 3 3 3
idari
Drta Teknik 1 1 2 2 2 2 2
Toplam 13 20

. .

24 26 29 i 31
33

nünden istenilen seviyeye ulaştırılmış olacaktır. Ayrıca 
tohum meşçerelerı^ tohum bahçeleri klon parkları ve tohum 
plantasyonları sayesinde Türkiye ormanlarının tabii gene
tik yapıları bozulmadan ve kayıp olmadanken konservasyonu 
sağlanmış olacaktır.

Daha önceki dönemlerde, ithal edilen egzotik tür 
tohumlarla tesis edilen plantasyonlardan tohum verme ça
ğma ulaşmış olanlardan başarılı olanlar tesbıt edilerek, 
tohum üretimine başlanacaktır. Bu dönemde ithal edilecek 
olan yabancı tür tohumlarla yeni plantasyonlar tesis edi
lecektir.

Böylece, tesis edilen plantasyonlardan elde edilen 
tohumlarla yurt içi ihtiyaç karşılandıktan sonra, fazlası 
yurt dışına ihraç edilerek döviz kazandırılmış olacaktır.
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AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR

10.1. AĞAÇLANDIRMA:
10.1.1. GİRİŞ:

içinde bulunduğumuz yüz yılın sonlarında, giderek 
artan Dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanmasında doğal 
kaynaklar önemli bir katkı sağlamaktadır. Doğal kaynaklar 
içersinde yer alan yenilenebilir özelliğe sahip ormanlar 
insan yaşamı üzerinde sosyal ve ekonomik bakımdan büyük 
bir önem arzetmektedır. Kalkınma hamlesi içersinde olan 
ülkemizde de ekonomik gelişmeye ve nüfus artışına paralel 
olarak çeşitli orman ürünlerine olan talep de devamlı 
olarak artmaktadır.

Buna karşılık, yapılan tesbıtlere göre mevcut arz 
imkanları yetersiz kalmakta, 1990 da 3 milyon m^, 1994 te 
3,5 milyon m^ endüstriyel odun arz açığı olacağı tahmin 
edilmektedir.

Diğer taraftan ülkemiz ormanlarının %56'sını teşkil 
eden 11.3 milyon ha. gibi çok büyük bir bölümü bozuk ve 
verimsiz orman durumundadır.

Ülkemizdeki endüstriyel odun arz açığının kapatıla
bilmesi ve odun kökenli orman ürünleri ihtiyacının devam
lılık prensibi çerçevesinde ormanlarımızdan karşılanabil
mesi için. söz konusu bozuk ve verimsiz orman alanlarının 
ağaçl andırma ve imar-ihya yoluyla verimli hale getirilmesi 
büyük bir önem taşımaktadır.

Böyle büyük bir önemi olan ağaçlandırma ve ormanla
rımızın imar-ihya faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğünün 
taşra teşkilatı olan 24 Orman Bölge Müdürlüğü ve bunlara 
bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ile. Orman işletme Mü
dürlükleri bünyesindeki Ağaçlandırma ve İşi etme Şeflikleri 
tarafından yürütülmektedir.

10.1.2. MEVCUT POTANSİYEL VE KULLANIM:
1984 yılında Türkiye genelinde tamamlanan ağaçlan

dırma makro plan çalışmaları sonucuna göre; teknik yönden 
ağaçlandırmaya elverişli 5.412.159 ha. potansiyel saha 
mevcut olup, bunun 1.736.564 ha'ı makma.li ağaçlandırmaya



uygundur. Mevcut 5.412.159 ha. potansiyel sahadan, L985 
1987 yılları arasında ağaçlandırılan 316.130 ha. saha 
düşüldükten sonra geriye 5.096.029 ha. ağaçlandırılması 
gereken potansiyel saha kalmaktadır.

Yine makro plan sonuçlarına göre, potansiyel saha
ların % 17 sinde sosyal baskının olmadığı, % 54'ünde az 
olduğu % 29 unda ise çok olduğu tesbıt edilmiştir. Ancak 
sosyal problemler, saha bütünlüğü ve en son yürürlüğe gi
ren 3302 sayılı kanunun ilgili maddesiyle mevcut potansi
yel saha miktarlarında azalma olacağı; bunun yanısıra ot 
verimi düşük ve hiçbir amaçla kullanılmayan Hazine arazi
lerinin ağaçlandırmaya tahsisi suretiyle potansiyel saha
da artma olacağı düşünülmelidir.

Yıllık ağaçlandırma programlarının gerçekleştiril
mesi için gerekli işçi ve makına gücüne sahip bulunulmak
tadır. Yıllık programların yaklaşık 2,/3'ü işçi gücü ile, 
1/3'ü makına gücü ile gerçekleştırılmektedır.

10.1.3. PROBLEMLER:
- Ağaçlandırma çalışmalarında karşılaşılan en büyük 

problem sosyo-ekonomik meselelerdir. Bu problem mülkiyet 
ihtilaflarını da beraberinde getirdiğinden, programların, 
projesine bağlı olarak çalışılması planlanan sahalarda 
gerçekleştirilmesini önlemektedir.

- Amenajman planlarına göre 20,2 milyon ha. olan 
orman varlığımızın 1987 yılı sonu itibariyle ancak 10,2 
milyon ha.nın tahdit ve kadastrosunun tamamlandığı dikka
te alınacak olursa, halen kadastrosu yapılmamış 10 milyon 
ha. saha bulunmaktadır. Bu durum ağaçlandırma çalışmala
rının çoğu zaman sınırları kesinleşmemiş alanlar üzerinde 
de programlanmasını zorunlu kıldığından, mülkiyet yönün
den problem yaratmaktadır.

- Projeye dayalı olarak programlanan, ancak yukarı
daki sebebten dolayı bu planlamaya uyulamamasındanJfidan 
üretiminde, bazı yıllarda orijin, tür ve yaş bakımından 
farklılıklar doğmakta ve husule gelen fidan darboğazı, 
program hedeflerine ulaşılmasında engel teşkil etmektedir 
Bu durum Özellikle iki ve daha yukarı yaşlı fidan ihtiya
cının karşılanmasında etkili olmaktadır.

- Diğer bir problem; orman köylerinin mer'a saha
larının sınırlarının belirgin olmaması ve bazı köylerin



mer'  a larmın bulunmamasıdır  kı ;  bu da uygulamada bazı  
güçlükler  yaratmaktadır .

-  Gerek Merkez ve gerekse taşra kuruluşlarında ye
ter]  j  teknik ve tal i  e leman bulunmaması ,  uygulamaların 
tekniğe uygun olarak gerçekleşt ir i lmesini  ve özel l ikle  
tnahüt  yoluyla yaptır ı lan ağaçlandırma uygulamaları  i le  
özel  ağaçlandırmalar  iç in gerekl i  kontrol  müessesesinın 
etkin görev yapmasını  engel lemektedir .

1 0 . 1 . 4 .  İSTİHDAM DURUMU:

Ağaçlandırma ve s i lvikültür  çal ışmalarında görev 
a’an teknik ve diğer  personel  sayıs ı .  Merkez ve Taşra ku
ruluşu i t ibariyle  tablo 131 de veri lmiş  olup aynı  tabloda 
ayrıca 1987 yı l ında ağaçlandırma,  gençleşt irme,  ener j i  
ormanları  ve kavakçı l ığı  gel işt irme hizmetler inde ist ihdam 
edilen işçi  sayıs ı  bel ir t i lmişt ir .

Tablo:  131-  Merkez ve Taşra Kuruluşları  is t ihdam 
Durumu

Merkezde 
Unvanı Adedi

Taşrada
Unvanı Adedi

1987 Y ı l ı  işçi 
Is t ıhdamı

Adam/Gün A d a m / Y ı l

Daire Başkanı Agaç.Sub.Md. 24 23.411.126 112.741
Su be Mırürü 6 A g a ç , Ş e f ı 156
Teknik Eleman 9 Tdknık Eleman 95

işletme Şefi 1 1 3 1
Ajaç. Mamuru 1814

1 0 . 1 . 5 .  GELİŞMELER VE GERÇEK [.EŞMELER:

1 0 . 1 . 5 . 1 .  5 . B Y K P  Dönemine Kadar Gelişmeler ve Ger- 
çekleşmeler:

Birinci  plan döneminin başlangıcı  olan 1963 yı l ına 
kadaı  99.295 ha.  ağaçlandırma yapılmışken,  1963 yı l ından 
i t ibaren yı l l ık  ortalama 35.000 ha.  ağaçlandırma yapılması  
programlanmaya başlanmışt ır .  Bir  başka i fadeyle  Cumhuri
yet in i lk  yı l lar ında çok az olan ağaçlandırma faal ıyet-
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lerıne, planlı dönemden itibaren ağırlık verilmiştir. 
Nitekim plan öncesinde 40 yılda gerçekleştirilen miktara, 
sağlanan teknik ve malı imkanlarla 4.BYKP döneminde her 
yıl ulaşılır duruma gelinmiştir. Tablo 132'de, 5.BYKP dö
nemine kadar program ve gerçekleşme durumları gösterıl- 
m ı şt ı r.

Tablo: 132- Plan Öncesi ve Planlı Dönemdeki Gerçek
leşmeler:

Plan Dönemi
PROGRAM GERÇEKLEŞME

Orman İçi 
(ha)

Orman Dışı 
(ha)

Orman İçi 
(ha)

Orman 
Dı şı 
(ha)

Plan Öncesi 99.295 1.1.234 99.295 11.234
1. 963-1967 167.924 4. 220 145.071 3.458
II.(1968-1972) 153.286 1.923 92.428 1.829
III.(1973-1977) 148.450 4.040 130.921 3. 934
1978 Yılı 27.000 1.500 32.943 L. 10 7
VI.(1979-1983) 273.965 5.500 207.396 7. 273
1984 Yılı 98.000 2.000 85.471 2. 15b

967.920 30.417 793.525 30.991
Tabloda da görüleceği üzere, DPT'nın de görüşüne 

uygun bir şekilde 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık 
programlarda yer verilen ağaçlandırma programları özel
likle sosyal medenler sonucu uygulamaya tam olarak akta
rı lamamı ştır.

10.1.5.2. 5.BYKP Döneminde Gelişmeler ve Gerçekleş
meler:

1985 yılında ilk defa taahhüt usulü çalışma sistemi 
uygulamaya konulmuştur. Ayrıca emaneten veya vahidi fi
yatla çalışma usulü geliştirilmiştir. Birkaç yılı kapsayan 
"Sarı ihale Usulü"ne yer verilerek daha ciddi ve büyük 
firmaların ağaçlandırma çalışmalarına katılımı suretiyle 
özel sektörün'de makine gücünden yararlanılması amaçlan
mıştır.

5.8111? dönemine kadar toplam 219.704 ha. makmalı 
ağaçlandırma gerçekleştirilmiş iken, 5.BYKP döneminin ilk 
üç yılında (1985-1987) toplam 142.447 ha. makınatı ağaç
landırma yapılmıştır. Bunun yıllar ve Bölge Müdürlükleri 
itibariyle dağılımı tablo 133'de verilmiştir.



Tablo: 133- 5.BYKP Döneminde Yapılan Makinalı 
Ağaçlandırmalar (Ha)

3ölge Müdürlüğü 1985 1986 1987 TOPLAM

Adana 919 731 1541 3191
Adapazarı 728 957 591 2276
Amasya 1206 1894 2662 5762
Ankara 978 1895 2908 5781
Antalya 2002 2067 1552 5621
Artvin - - - -

Balıkesir 2108 2564 2819 7491
Bolu 1700 958 1136 3794
3ursa 1057 1907 835 • 3799
Şanakkale 3819 7440 6610 17869
Denizii 2630 5217 5675 13522
Elazığ 286 313 1408 200 7
Erzurum 558 125 420 1103
Eskişehir 2378 2435 3319 8132
Giresun 313 264 50 627
İsparta 3112 4530 5 390 13032
İstanbul 4648 4988 3588 13224
İzmir 1202 1999 4285 7486
Kastamonu 993 1393 2117 4503
Kahramanmaraş 963 945 1932 3840
Mersin 2827 1935 2838 7600
Muğla 3058 3967 3666 10691
Trabzon - - - -

Zonguldak 504 192 400 1096

T O P L A M 37.989 48.716 55.742 142.447

Şehirlerin düzenli ve planlı gelişmesini sağlamayı, 
çevre ve hava kirliliğini azaltmayı, barajların erozyonla 
dolmasını önlemeyi, halkın dinlenme yeri ihtiyacını kar
şılamayı, turizm potansiyelini arttırmayı ve nihayet boş 
ve verimsiz halde duran ülke topraklarını üretime sokmayı



amaçlayan "Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projelerine" 1985 yı
lından itibaren ayrı bir önem verı'mış olup, 1985 yılında 
3, 1986 yılında 7 II'de uygulanan bu projelerin sayLSi 
1988 yılında 25 İl1 e ulaşmış bulunmaktadır.

Devlet ormanı açıklıklarında, bozuk ve verimsiz or
man alanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
Hazine arazilerinde ve vatandaşın kendi tapulu arazisi 
üzerinde gerçek ve tüzel kişilere ağaçlandırma yapma im
kanı veren "Ağaçlandırma Yönetmeliği" yürürlüğe konmış ve 
bu yönetmelik gereğince yapılacak özel ağaçlandırmaların 
giderek yaygınlaşması için her türlü teşvik tedbirleri 
alınmıştır.

Ağaçlandırma çalışmalarındaki sosyal baskıyı asga
riye indirmek amacıyla. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünce uygulanmakta olan "Orman Köylerini Kalkın
dırma Fonundan” öncelikle ağaçlandırma yönünden problemli 
köylerin faydalanmalarını temin için ilgili Genel Müdür
lükle müştereken protokol tanzim edjlmıştır.

5.BYKP!da özel bir destek göreceği ifade olunan Gü
ney Doğu Anadolu Projesi (GAP) içerisinde, ormancılık 
sektörünün etkin ve faydalı katkılar sağlaması için Adı
yaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır İlleri "Yeşil 
Kuşak Proje" kapsamına alınmıştır.

GAP dahilinde ve Kalkınmada Öncelikli İllerde 1987 
yılı sonu itibariyle toplam 246.192 ha. sahanın ağaçlan
dırılması sağlanmıştır.

Artan nüfusumuzun bitkisel ve hayvansal besin ile 
orman ürünleri ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak 
ve topyekün kırsal salkınmaya yardımcı olmak amacıyla 
"Sosyal Ormancılık Projeleri" geliştirilmiş, bu proje 
sahalarında vatandaşın çeşitli yönlerden faydalanabileceği 
ceviz, dut, fıstıkçamı, akasya, kavak, badem ağaçlandır
malarına ve korunga ekimine önem verilmiştir. Uygulanan 
"Sosyal Ormancılık Projelerinin" ileride "Özel Ormanlar" 
ve "Köy Korulukları" tesisine örnek teşkil etmesi beklen
mektedir.

Özellikle ceviz ağaçlandırmasının yaygınlaştırılması 
ve özel fidan yetiştiriciliğinin teşviki maksadıyla, özel 
sektörden ceviz fidanı satın alınarak proje sahalarına 
dikilmesi uygulamasına geçilmiştir.



Yurdumuzun monopol ağaç türlerinden olan Kazdağ 
Göknarının tabii yayılış alanı dışında yaygınlaştırılması 
gayesiyle, yetişme muhiti şartları itibariyle elverişli 
olan potansiyel sahalar Türkiye genelinde belirlenmiş ve 
1986 yılından itibaren ağaçlandırmalarda bu türe özellikle 
yer verilmeye başlanmıştır. 1987 yılında 13 ha. sahada 
Kazdağ Göknarı dikilmiş, 1988 yılında da 176 hektar saha
nın bu türle ağaçlandırılması planlanmıştır.

Kazdağ Göknarı gibi hızlı gelişme özelliğine sahip, 
sahılçamı ağaçlandırmalarına ayrı bir önem atfedilerek 
Türkiye genelinde bu türün yetişmesine uygun potansiyel 
sahaları tesbıt edilmiş ve uygulamasına geçilmiştir.

Yurdumuza has bir ağaç türü olan ve önemli bir döviz 
kaynağı durumunda bulunan sığla ağacının yayılış alanını 
genişletmek ve öncelikle 1950'lı yıllardaki vüs’atine 
ulaştırmak için sığla ağaçlandırmalarına 1985 yılından 
buyana önem ve ağırlık verilmiştir.

Dünya Ülkelerinin üzerinde önemle durduğu tıbbi, 
aromatik ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine ait ça
lışmaların Yurdumuzda da gerçekleştirilmesini sağlamak 
üzere, 15 adet Bölge Müdürlüğünü kapsayan ve 46 değişik 
türü ihtiva eden "Tıbbı Bitkiler Yetiştirme Üretim ve Uy
gulama Projesi" düzenlenerek uygulamaya konmuştur.

Fıdancı ihtiyacının karşılanması için Orman Muhafaza 
Memuru Eğitim Merkezlerinin 1986 yılında "Ağaçlandırma 
Memurluğu Eğitim Merkezi" haline getirilmesi sağlanmıştır

5.BYKP dönemindeki program ve gerçekleşmeler aşağı
da tablo 134 de verilmiştir.

Tablo: 134- Beşinci Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Program ve Gerçekleşme

Yı1]ar
PROGRAM GERÇEKLEŞME

Orman Içı Orman Dışı Orman Içı Orman Dışı Toplam

1985
L986
1987
1988
1989

110.000
115.000 
.126.000 
.120.000
13.1.000

2.000
2.000
3.400
5.000
5.000

98.198
106.875
111.057
114.858

2.211
1.834
2.987
4.671

100.409 
108.709 
114.044 
119.529

V. Plan 
Topl arm592.300 17.400



İhblonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, IV. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Döneminde yıllık ortalama 55 bin ha. 
seviyesinde olan ağaçlandırma gerçekleşmesi, V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde % 100'e yakın bir artışla yıllık 
100 bin ha.'m üzerine çıkarılmıştır.

10.1.6. 6.BYKP DÖNEMİ HEDEFLERİ:
4.BYKP'ı döneminden itibaren her yıl artan bir şe

kilde prooramlanan ağaçlandırmaların, ö.BYKP'ı döneminde 
aynı seyri takıp etmesi beklenmektedir.

199r-1994 yılları için belirlenen yıllık orman ıçı 
ve orman dışı ağaçlandırma hedefleri aşağıda tablo 135’te 
gösterilmiştir.

Tablo: 135- 1990-1994 Yılları Ağaçlandırma Hedef lerı

ORMAN İÇİ ORMAN DIŞI
Yıllar Tesıs(Ha.) Bakım(Ha.) Tesis(Ha.) Bakım(Ha.)
1990 122.000 466.000 4.850 13.500
1991 123.000 471.000 5.070 16.700
1992 124.000 477.000 5.260 18.500
1993 J25.000 484.000 5.450 20.000
1994 126.000 492.000 5.640 21.200
TOPLAM 620.000 2.390.000 26.270 89.900

Tablonun tetkikinden görüleceği üzere 6.BYKP donemi 
içerisinde toplam 646.270 ha. saha ağaçlandırılmış ola
caktır .

10.1.7. POLİTİKA VE İLKELERİN TESBİTİ:
Ülkemizin başta odun hammaddesi olmak üzere çeşitli 

orman ürünlerine olan ihtiyaçlarının devamlılık prensibi 
dahilinde karşılanmasında ve toprak, su ve bitki örtüsü 
arasındaki tabii dengenin muhafazasında önemli bir yer 
tutan a^çlardırna,çalışmaJarıra önceki, plan düremlerırKfe oldğu gibi 
6.BYKP döneminde de ağırlıklı olarak yer verilmelidir.

Orman içi açıklıklarının, verimsiz, bozuk vasıflı 
orman alanlarının ağaçlandırmalar yoluyla verimli ormanlar



haline dönüştürülerek, içinde bulunduğumuz yıllarda his
sedilmeye başlanan odun hammaddesi açığının asgari sevi
yede tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bunun için her 
yıl giderek artan bir program uygulamasıyla sürdürülen 
ağaçlandırma çalışmalarının yetişme ortamı özellikleri ön 
planda tutularak ekonomik amaçlı ağaçlandırmalar halinde 
devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

Ormancılık ana planında belirlenen yıllık program 
hedeflerine sadık kalınmalı, yıl içerisinde ek program 
verilmemelidir.

Yanan orman alanlarının, gerek toprak yapısı bozul
madan ve gerekse orman-halk münasebetleri yönünden yara
tacağı olumsuz etkilere maruz kalmadan sür'atle ağaçlan
dırılması önemli olduğundan bu sahalara öncelik verilme
lidir.

Büyük projeler halinde uygulanacak ağaçlandırmalarda 
yöre şartlarının optimum türü kullanılmalı, kenar popu- 
1asyonlarından kaçınılmalıdır.

Proje sahası dahilindeki rakım farklılıkları dikkate 
alınarak uygun orijinli türler kullanılmak, rakıma göre 
aynı tür için_, gerektiğinde ayrı orijinlere yer verilmesi 
sağlanmalıdır.

Orman ve ağaç sevgisini arttırmak için, köy, kasaba 
ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzel kişi
liklerine ait arazilerde ağaçlandırmalar yapılması, gerçek 
ve tüzel kişilerin kendilerine ait veya Devlete ait ara
ziler üzerinde özel ağaçlandırma yapmalarını sağlayan 
uygulamaların daha yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

10.1.8. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:
1- Potansiyel ağaçlandırma sahalarının yoğun olduğu 

bölgelerde, orman kadastro çalışmaları sür'atle tamamla
narak mülkiyet problemi çözümlenmelidir.

Bu bölgelerde yaşayan orman köylüsünün sosyo-ekono
mik problemleri Öncelikle halledilmelidir. Bu amaçla 
ağaçlandırma programlarında fiziki, biyolojik ve ekonomik 
şartlar yanında bölge halkının sosyal durumu da önemle 
dikkate alınmalı ve Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünce organize edilen Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu çalışmaları, öncelikle, buralarda yoğunlaştırılmalı- 
dır.



2- Özellikle ıkı ve daha yaşlı fidan darboğazına 
sebebiyet vermemek için, belirlenen beş yıllık program 
hedefleri sabit tutulmalı, değişikliğe uğraması önlenme
lidir.

3- Arazi kullanım kabiliyet sınıflandırılması işi, 
esaslar ve planlama bakımından hem 5 yıllık kalkınma 
planlarında yer almalı ve hem de diğer kuruluşlarla iş
birliğini sağlayıcı tedbirler ortaya konmalıdır.

4- Büyük; toplu, şantiye usulü çalışılabilecek saha
lar ile iyi bonıtelı sahalara öncelik verilmeli, bu su
retle başarı ve etkinlik arttırılmalıdır.

5- Ülke ve bölge şartlarına uygun hızlı gelişen 
yerli ve yabancı türlerle ve özellikle yapraklı türlere 
endüstriyel odun üretimi amaçlı ağaçlandırmalara,önem ve
rilmelidir.

Hızlı büyüyen türler, fevkalade yüksek seviyelere 
varan ırsel büyüme potansiyellerine sahiptirler. İdeal 
şartlar altında iğne yapraklı hızlı büyüyen türlerde hek
tarda ortalama artım 30 m3, yapraklı türlerde ise 60 m^e 
kadar çıkabilmektedir. (Kavak, okaliptüs, söğüt, akasya, 
gmeline, grevılea, pawlonıa vb. )

Hızlı büyüyen türlerle endüstriyel plantasyonlarda 
mekanızasyon büyük önem taşıdığından, yoğun kültür metod- 
ları uygulanmalıdır.

6- Araştırma sonuçlarına göre kumul ağaçlandırmaları 
ile Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinin 400 m. yüksekliğe 
kadar olan r̂lerıncfe sahil çamı (pinus pinaster) türünün 
Korsika orijini. Kuzey Ege ve Marmara Bölgesinde fıstık 
çamı (pinus pinea) en başarılı türler olarak tesbıt edil
diğinden, bu türlere özellikle yer verilmelidir.

7- Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesinin sahil şeridin
de 1250 m. yüksekliğe kadar Duglas (Pseudotsuga menzies- 
sıi) Mırb. (Franco) 1250 m. nin üzerinde ise Contortaçamı 
(pinus contorta) en başarılı türler olarak gözüktüğünden 
bu türlerle yapılacak çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.

8- Araştırma çalışmalarına yeni başlanılmış olmakla 
birlikte ceviz, akasya, çınar ve bazı meşe türlerinin çok 
ümit vaadettiklerı gözlenmiş 'olmakla, bu yapraklı türlere 
projelerde mutlaka yer verilmelidir.



9- Hızlı büyüyen iğne yapraklı tür ağaçlandırmaları 
.için uygun yetişme ortamlarının envanter çalışmalarının 
kısa sürede tamamlanarak 6.BYKP döneminde her yıl nerede 
kaç hektar sahada ağaçlandırma yapılacağı belirlenmeli ve 
tohum ithalinin,bu tesbıte göre periyodik olarak planlan
ması ve gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

10- Batı Karadeniz Bölgesinde maden direği ihtiya
cının karşılanmasına matuf yalancı akasya ağaçlandırma
larına ayrı bir önem ve ağırlık verilmelidir.

11- Hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarıyla, özellikle 
ülkemizin az meyilli ve yarıkurak alanlarında yapılacak 
ağaçlandırmalar makınalı çalışmaları zorunlu kıldığından, 
bölgelere, diri örtüye ve toprak özelliklerine göre eko
nomik ve etkin bölgesel mekanızasyon metodları ve sistem
leri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

12- Mekanızasyon bakımından operatörlerin yetişti
rilmesi, mobıl ve sabit bakım servislerinin kurulması, 
ekonomik çalışmanın gereklerinden olduğu için ihmal edil
memelidir.

13- Tür seçiminde özellikle hızlı gelişen yerli ve 
yabancı tür ithallerinde, temel olan klımatık verilerin 
elde edilmesi amacıyla, orman içi meteoroloji ağının ku
rulması için ilgili Genel Müdürlükle müşterek çalışmalara 
hemen geçilmelidir.

14- Ağaçlandırmada kullanılacak tür tesbıtmde böl
gesel ve ülke ihtiyaçları yanında, mahalli orman köylüsü
nün de ihtiyaçları gözönünde bulundurulmalı, ikincil ürün 
veren CEVİZ, KESTANE, FISTIKÇAMI v.b. gibi sosyal orman
cılığı amaçlayan meyveli orman ağacı türlerine özellikle 
yer verilmelidir.

15- ihale sistemi ile çalışmalara devam edilerek 
özel sektörün makine gücünden faydalanma imkanları arttı
rılmalı, daha ciddi ve büyük firmaların ihalelere katıl
malarını sağlamak ve teşvik etmek, bu suretle de milli ve 
milletlerarası düzeyde müşavir firmaların doğmasına yar
dımcı olmak amacıyla, birkaç yılı kapsayan "Sarı ihalelere" 
ağırlık verilmelidir.

16- Özel ağaçlandırma ve Yeşil Kuşak Proje uygula
malarına devam edilerek yurt sathına yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır.



17- Cdun hammaddesi kullanan resmi ve özel sanayii 
kuruluşlarının ihtiyaçlarının bir kısmının kendi kaynak
larından karşılanması için ağaçlandırma yapmalarını sağ
layacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

18- Yarı kurak alanlarda, ormanın yüksek ve step 
sınırında yapılacak ağaçlandırmalarda, dikim mevsiminin 
kısalığı da dikkate alınarak üstün nitelikli tohumlardan 
üretilen tüplü fidanlar kullanılmalıdır.

19- Ağaçlandırma alanlarında otlatmaya karşı kesin 
önlem alınmalı plantasyonlar muayyen bir boya ulaştıktan 
sonra koyun ve büyükbaş hayvanların otlatılmasına açılmalı 
ve otlatma rotasyonlu olarak planlanmalıdır.

20- Ağaçlandırma planlamalarında imkanların elver
diği ölçüde karışık orman kurma prensibine ağırlık veril
melidir.

21- Güneydoğu Anadolu projesi (GAP), barajları, 
elektrik santralları sulama şebekeleri, tarım, orman ve 
hayvancılık hizmetleri ile entegre bir proje niteliğinde 
olduğundan, GAP havzasında verilecek ormancılık hizmet
lerinin en iyi şekilde yürütülmesinden sorumlu yeni bir 
kuruluşun görev alması sağlanmalıdır.

Sulama şebekelerinin, elektrik üretecek santralların 
geleceği, bu havzada yapılacak ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışnalanra jakınckn bağlı olnakla,fcu kcnuch GAP'la i l g i l i  
ıchrı ve teknik manada ayrı bir ünite kurulması düşıhülnelıdır.

22- Uygun bölgelerde karma sistemlerin, tarım ve 
ormancılığın yahut tarım, orman ve hayvancılığın aynı alan 
üzerinde yapılmasını amaçlayan ağaçlandırmalara önemle 
yer verilmelidir.

23- Ağaçlandırmanın başarısı, tesisten sonra yapı
lacak bakımlara sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bakımların 
mutlaka zamanında tekniğine uygun olarak ve gerektiği ka
dar tekrarlanarak yapılması sağlanmalıdır.

24- Hızlı bir gelişme gösteren Dünya Ormancılığın
daki teknolojik ilerlemeler yakmen takıp edilmeli, tek
nik elemanların daha iyi yetişmelerine yardımcı olmak 
amacıyla yurt içi ve dışında yüksek lisans çalışması yap
malarına imkan tanınmalıdır.

25- Yapılan ağaçlandırmaların başarı durumlarının



tesbıtı ile, varsa başarısızlığa sebep olan etkenlerin ve 
alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi konusunda araş
tırma yapılmalıdır.

26- Kalkınma planları, yıllık programlar ve icra 
planlarında yer alan ilke ve tedbirler uygulanmalı, kal
kınma planları ile ilgili yıllık programlara uygun bir 
şekilde yatırım programları düzenlenmeli ve program he
deflerinin tam olarak gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır.

10.1.9. SAĞLANACAK FAYDALAR:
10.1.9.1. Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı:
Ağaçlandırmaya konu orman içi açıklıklar ile veıim

siz ve bozuk vasıflı orman alanlarında Ao serveti ya hiç 
yoktur, ya da artımı çok düşüktür. Bozuk koru ormanları
nın hektardaki artım ortalaması 0.282 m3 dür.

6.BYKP döneminde yılda ortalama 121.920 ha. orman 
içi ağaçlandırma program uygula ma sıyla; 716.158 m3/yj_l
odun hammaddesinin her yıl ormanların artımına eklenmesi
nin sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Yılda ortalama 716.158 m^'lük verim artışının eko
nomimize sağlayacağı ek katkıyı hesaplayacak olursak; 
1987 yılı birim fiyatlarıyla bir m3 tomruk satış fiyatı 
ortalama 147.000 TL. üzerinden 105.275.225.000 TL.lık bir 
ek gelir sağlanmış olacaktır.

Bu ilave artım, milli ekonomiye katkıda bulunacağı 
gibi, odun arz açığının kapatılmasında da en etkili ve 
köklü tedbiri teşkil edecek ve dış ödemeler dengesine 
olumlu katkılarda bulunacaktır. Ayrıca odun hammaddesi 
ihtiyacımızın ne ithal yoluna ve ne de ormanların gücü 
üzerinde kesime gitmeden kendi kaynaklarımızdan karşılan
masını sağlayacaktır.

Diğer taraftan, ağaçlandırma çalışmalarını tarım ve 
mer1 a arazilerinin verim gücünü, barajların ekonomik 
ömürlerini uzatarak ekonomimizi olumlu yönde etkileyecek
tir.

10.1.9.2. Ekosisteme (Tabii Dengeye) Etkisi:
Ormanlarımızın geçmiş yıllarda serbestçe tahripkar 

bir şekilde kullanılmış olması verimsiz ve bozuk ormanlar 
haline dönüşmesine ve bunun sonucu olarak toprak, su ve
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bitki örtüsü arasındaki tabii dengenin bozulmasına sebep 
olmuştur. İşte, bozulan tabii dengenin yeniden tesisinde 
ağaçlandırma çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır.

10.1.9.3. Rekreaktıf ve Turistik Gelişmelere Etkisi
Köy, kasaba ve şehirler civarında halkın dinlenme 

yeri ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda orman ve agaç 
sevgisini arttırmak için yapılacak ağaçlandırmalar, hem 
rekreaktıf ve hem de turistik gelişmeleri olumlu yönde et
kileyecektir.

10.2. GENÇLEŞTİRME VE ORMAN BAKIMI:
10.2.1. MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER:
10.2.1.1. Kuruluş: Türkiye'de orman teşkilatının 

kuruluşundan itibaren Merkez1 de uzun yıllar mevcut orman
ların gençleştirilmesinden sorumlu bir birim kurulmamıştır. 
Ancak 1963 yılında yaş sınıfları metodunun kabulü ve böy- 
lece gençleştirme çalışmalarının ağırlık kazanması üzerine 
silvikültür çalışmalarına yön verecek bir birim kurulma
sına ihtiyaç duyulmuş ve 1972 yılında Merkezde "Silvikül
tür Şubesi" en nihayet 1981 yılında da Silvikültür Dairesi 
Kurulmuştur. Merkezde Daire Başkanlığının kurulmasına 
paralel olarak da taşrayla gereken koordinasyonu sağlamak 
üzere Orman Bölge Müdürlüklerinde "Silvikültür Grup Baş
kanlıkları, İşletmelerde de "Silvikültür Mühendisliği" 
ihdas edilmiştir.

- Nihayet; Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görev
leri hakkmdaki 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı kanun^ bu
na bağlı olarak yürürlüğe konulan "Orman Genel Müdürlüğü 
Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usûl ve Esasları Hak- 
kındaki Yönetmelik"le de bu kuruluşlar; Merkezde "Ağaçlan
dırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı”'na, Orman Bölge 
Müdürlüklerinde de "Ağaçlandırma Şube Müdürlügü"ne ve 
işletmelerde de "Bakım Şefliği"ne dönüştürülmüştür.

Halı hazırdaki duruma göre, mevcut koru ormanları
nın. ağaçlandırma suretiyle kurulacak yeni rneşçerelerin 
işletilmeleriyle ilgili olarak sürdürülen tüm silvıkültü- 
rel uygulamalar ve planlama çalışmaları (tabii, sun1 i 
gençleştirme, orman bakımı çalışmaları bunlara ilişkin 
detay silvikültür planlarının yaptırılıp onaylanmaları, 
bunlarla ilgili yıllık programların düzenlenmesi, uygu
lanmalarının gerçekleştirilmesi, denetlenmesi ve uygula- 
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malara ilişkin tekniğin geliştirilmesi) Merkez'de iki Şube 
Müdürlüğü tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu silvikültür çalışmaları, Orman Bölge Müdürlükle
rinde de Ağaçlandırma Fidanlık, Erozyon Kontrolü ve Mer1 a 
Islahı, Enerji Ormanları faaliyetleri ile de yükümlü 
Ağaçlandırma Şube Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Söz konusu çalışmalar, işletme Müdürlüklerinde ete, 
her türlü Orman İşletmeciliğinin idari ve teknik konula
rıyla yükümlü bulunan Orman İşletme Şefliklerinde yapıl
maya çalışılmaktadır. İşletme Müdürlüklerinin kadro şema
sında silvikültür konuları için Bakım Şeflikleri buiun- 
makta ısede, eleman yetersizliğinden atama yapılamamakta
dır .

10.2.1.2. Mevcut Potansiyel ve Kullanımı:
1985 yılında yayınlanan "Türkiye Orman Envanteri'nce 

ortaya konulan normal koru olarak nitelendirilen 6.176. 899 
hektar vüsatındaki ormanlarımızın hemen hemen tamamına 
yakını tabıaıen oluşmuştur. Bu ormanların büyük bir bö
lümü ilk kuruluşlarıyla birlikte başlanması gereken ve 
çok önemli olan gençlik ve aktif gelişme çağlarına inhisar 
eden sıklık ve direklik çağlarına ait sılvıkültürel ba
kımlara tabii tutulmadıklarından ve bilhassa meşktin ma
hallere yakın ormanlar daha fazla olmak üzere uzun süre 
düzensiz ve disiplinsiz faydalanmalara maruz kaldıkların
dan, servetçe fakirleşmiş durumdadırlar.

Ayrıca, büyük nısbetıyle ışık ağacı türlerinden 
oluşan ormanların silvikültürüne uygun düşmeyen münferit 
seçme işletmeciliğinin, hiç bir koruma önlemi almadan 
gençleştirme düşüncesinden yoksun şekilde 1960 ' lı yılların 
ortalarına kadar tatbik edılmasi meşçerelerm için 
için zayıflatılmasına neden olmuştur.

Nihayet ormanlarımızın büyük bir nısbetinde seçme 
işletmesi uygulanmasının uygun düşmeyeceğinin anlaşılması 
üzerine,orman sektörü mevcut ormanların % 95'inin silvi
kültürüne uygun düşen aynı yaşlı (maktalı) ormanların ku
rulmasını amaçl ayan ve gençleştirme çalışmalarının ağırlık 
kazandığı "Yaş Sınıfları Metodunu" seçerek, 1963 yılından 
itibaren bu metoda göre amenajman planlarını düzenlemeye 
başlamıştır. Ülke ormancılığı için çok önemli bir reform 
sayılan bu metodun kabulüyle başlanan, amenajman planları 
çalışmaları, 1972 yılında yurt sathında bitirilmiştir.



Yaş sınıfları esasına göre düzenlenmiş bulunan bu 
amenajman planları ile, gençleştirme konusu bütün ülke 
düzeyinde ciddi bir görev olarak ortaya konulmuş ısede, 
uygulayıcı kademeler deneyimsiz olduğundan ana ağaç tül
lerimizin bilhassa tabu gerçekleştirmelerine ilişkin 
araştırmalar bulunmadığından, planlarda öngörülen genç
leştirme hedefleri çok yetersiz seviyede kalmıştır.

Bu olumsuzluklar nedeniyle, meşçereler kendi ken
dilerine devamlı surette yaşama ve gelişme savaşını sür
dürme zorunda bulunduklarından (bünyelerinde uzun süre 
devam eden tabii seleksiyonlar sonucu) genellikle iyi ve 
temiz bir orman formundan, dolayısıyle de, ülkenin orman 
ürünleri ihtiyacını karşılamaktan uzak kalmışlardır.

a- Gençleştirme:
Ülke ormanlarının gün gittikçe zayıflaması, dolayı

sıyla fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşmesi 
üzerine, modern ormancılığa geçiş olan ve mevcut ana ağaç 
türlerimizin biyolojik özelliklerine uygun düşen, orman
cılık sektörü için bir reform sayılan yaş sınıflan metodu 
1960’lı yılların ilk yarısında kabul edilerek ormanların 
devamlılığını sağlayacak gençleştirme düşüncesi ve ilkesi 
ormancılığımıza böylece girmiştir.

1963-1972 yılları arasında yapılan amenajman planı 
çalışmaları sonucunda, ülkemizin 6.176.899 hektarlık koru 
ormanlarının % 95'inin yaş sınıfları esasına göre işle
tilmeleri öngörülen ormanlarda, gençleştirilecek alanlar
la ilgili gençleştirme değerleri aşağıdaki tablo 136 ve 
137’de gösterilmiştir. Gençleştirme döneleri ancak 1973 
yılından itibaren toplanabildiğinden tabloda daha önceki 
bilgiler gösterilememiştir.

Yaş sınıfları esasına göre düzenlenmiş amenajman 
planlarıyla Ön görülen gençleştirme alanlarında, 1973 yı
lına kadar yalnız tabii gençleştirme uygulamaları yapıl
mış ısede, genellikle başarısızlıkla sonuçlanan çalışma 
alanlarının başarılı hale getirilmesi ve daha önemlisi 
tabii gençleştirme şartları bulunmayan meşçerelerın doğ
rudan suni gençleştirme suretiyle tesisi için bu metod 
1973 yılında devreye konulmuştur.
37Q



Tablo: 136- Yıllar itibariyle Tabii Gençleştirme 
Çalışmaları Program ve Uygulama Sonuçları

YIL
Program 
Sahaf Ha.)

U Y G U Ij A M A
Saha Ha. Gerçekleşme %

1973-1977 133699 98006 73
1978- 1.98? 169275 87906 52

1983 30811 25927 84
1984 35440 29165 82
1985 34500 34064 99
1986 32300 28329 88
1987 33000 30465 92
1988 28000 - -

Bu metoda göre yapılan çalışmalar yıllar itibariyle 
aşağıda tabloda görüldüğü gibi olup, problemler bölümünde 
belirtilen nedenlerden dolayı gençleştirme çalışmalarında 
arzulanan başarıların elde edilememesi üzerine gençleş
tirme çalışmaları, amenajman planı hedeflerinin çok geri
sinde sürdürülmüştür.

Tablo: 137- Sun!ı Gençleştirme Çalışmaları:

Program Gerçek 1 eşme
Yıl Saha Ha Saha Ha.
1973-1977 155136 113823 73
1978-1982 193297 140361 73

1983 23995 21449 89
1984 18670 17776 95
1985 20000 17342 87
1986 24000 19840 83
1987 30600 23705 77
1988 

> --------
40000 24146 60



ö- Orman Bakımı :
Koru ormanlarının hemen hemen tamamına yakını, ilk 

'unlarıyla birlikte yapılması gereken gençlik ve en 
dr;;:; - r o şme çağlarındaki (sıklık ve sınıklık) silvikül- 

.i.miara tabı tutulmamışlardır. Bu nedenle meşçe- 
l:ondı bünyelerinde yaşama ve gelişme savaşını, yanı 

oksiyonu sürdürdüklerinden pek çok koru ormanı 
ramana kadar bakımsız ve dolavısıyle sağlıksız şev 

< ■ r.ie Kalmışt i r.
Ninayet 1980 lı yıllara doğru bilhassa gelişme ca- 

ü r r , anan, tabii olarak oluşmuş, ağaçlandırmalarla 
yaş sınıfları metodunun uygulamaları sonucu meydana 

genç meşçerelerden, sıklık, sınıklık, direklik 
ormanlara öncelik verilerek bakım çalışmalarına 

a o n önem verilmeye başlanmıştır.
Bilhassa gençleştirme!tabıı-sun 1 1) ve ağaçlandırma 

rol;sma[arıyla kurulan ormanlardaki gençlik ve kültür ba
le müteakiben meşçerelerın ihtiyaçlarına göre 

: 11k ve sırıklık çağı bakımları da aynı anlayışla, 1970 
:m sonlarından itibaren önemle ele alınmaya baş- 

.1. cJTi.L şt.ır.
çalışmaların yıllar itibariyle gelişmelerini 

gösı _ . .ilgiler tablo 138 ve 139 da görüldüğü gibidir.

Tablo: 138- Orman Bakımı Çalışma Programlarında 
Gelişmeler (Program)

; Yı11ar Gençlik Bak 
Ha.

. Sıklıl 
Bak. 
Ha.

Genç+
Sıklıl
Bakım
Ha.

Kültür 
Bak. 
Ha.

Meşçere 
Bak.
Ha.

\ ‘ 97 k_ 077 - - - 1317 07 574425
;1978-1982 - - 132793 569252 234880

1983 14435 77 360 - 129445 3800
1984 3027 6 38007 - 133641 -

1985 33300 36200 - 118000 -

1986 40000 41400 - 118000 -

1987 56000 44000 - 119500 -

L_ _ _ _ ]988 67 200 j 37 000 - 130700 -



Not: 1) Gençlik ve Sıklık Bakımları 1978 yılından 
itibaren programlar halinde verilmeye baş
lamıştır .

2) Meşçere bakımlarına ilişkin silvikültür 
ödeneklerinin 1980 li yılların başında as

gariye indirilmesi sonucu, bu tür çalışmaların üretim 
ödenekleri ile yapılması imkanları sağlanmıştır.

Tablo: 139- Orman Bakım Çalışmalarında Gelişmeler 
(Uygulama)

Yıllar Genç.Bak. 
Ha.

Sıklık Bak 
Ha.

Genç+ 
Sıklık 
Bak. 
Ha.

Kültür
Bak
Ha.

Meşçere
Bak.
Ha.

197 3-1977 - - - 131685 396967
1978-1982 - - 91082 485388 144019

1983 11314 29230 - 120960 684
1984 18412 36964 - 122318 -

1985 29066 39121 - 116623 -

1986 36328 43534 - 111892 -

1987 48996 4,3145 - 116692 -
10.2.2. PROBLEMLER:
Koru ormanlarının işletilmelerine ilişkin silvi- 

kültürel çalışmalardan bilhassa, gençleştirme ve orman 
bakımı faaliyetlerinin başarısını ve istenilen hedefler 
doğrultusunda yapılıp yapılmadığını etkileyen idari ve 
teknik projolemleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- Silvikültürel faaliyetlerden gençleştirme ve 
orman bakımı çalışmaları bilgi ve ilgi isteyen çalışma
lardır. Bu uygulamaları yürütmekle görevli İşletme Şef
liklerinin ortalama olarak 15.000-25.000 ha. gibi çok 
büyük alanlarda faaliyet göstermesi ve ış çeşitliği se
bebiyle söz konusu gençleştirme ve bakım çalışmalarında 
istenilen seviyede başarı sağlanması aksamaktadır.

2- Ülkemiz ormanlarını oluşturan ana ağaç türleri
mizin (Çz,Çk,Çs,L,Me,S) saf ve birbirleriyle yaptıkları 
muhtelif karışıklıklardaki meşçerelerin çeşitli yetişme 
muhiti şartlarına ait tabii gençleştirmeleriyle ilgili
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araştırmaların henüz sonuçlanmaması gençleştirme çalış
malarını menfi yönde etkilemektedir.

3- Orman Amenajman planlarında, gençleştirmeye ay
rılan ormanlarda hangi gençleştirme metodlarının uygula
nacağı hususunda, uygulayıcıya ışık tutacak olan "Yetişme 
Muhıti"ne ilişkin, bilhassa toprak şartları açısından 
gerekli envanter verilerinin bulunmaması, uygulanacak 
gençleştirme metodunun isabetli bir şekilde tesbitini 
engellemektedir.

4- Silvikültürel çalışmalardan bilhassa gençleş
tirme faaliyetleri, bir silvikültür planı çerçevesinde 
ele alınıp uygulanmak zorundadır.

Teknik elemanların sık sık yer değiştirmesi, söz 
konusu silvikültür planlarının zamanında düzenlenip uy
gulamaya konulmasında ve uygulanmasında aksamalara sebeb 
olmakta bu husus da gençleştirme faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkilemektedir.

5- İşletme Müdürlükleri kuruluş şemasında, yer alan 
"Bakım Şeflikleri"ne, silvikültür konusunda deneyimli 
elemanların atanamaması ve Bakım Şefi ile işçi arasında 
fiilen çalışmaları yaptıracak ara kademe elemanlarının 
bulunmaması ve yetiştirilmemesi, bakım ve gençleştirme 
çalışmalarında aksamalara sebep olmaktadır.

6- Tabii gençleştirme uygulamalarında bilhassa ışık 
ve boşaltma kesimlerinde, gençliklere yapılacak zararları 
asgariye indirecek, yeterli yol ağı ile istihsale ve ta
şımaya ilişkin uygun mekanizasyon metodlarının gelişti
rilememiş olması gençleştirme faaliyetlerini menfi yönde 
etkilemektedir.

7- Uygulayıcıların denetlenmesi, dolayısıyla eği
tilmeleri ve çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla, 
Merkez ve Bölge Müdürlüklerindeki konu ile ilgili birim
lerde yeterince yetkili ve uzman elemanların bulunmaması 
gençleştirme çalışmalarında problem yaratmaktadır.

10.2.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
10.2.3.1. Beşinci Plan Müddetine Kadar Gelişmeler
ve Gerçekleşmeler:

Planlı dönemlerde gerçekleştirilen Tübii ve Sun'i 
Gençleştirme çalışmalarına ait program ve uygulana mik-



tarlan, yıllar itibariyle 136 no.lu ve 137 no.lu tablo
larda gösterilmişti . Orman Bakım çalışmaları da 138 ve 
139 nolu tablolarda belirtilmişti .

Bilhassa Tabii ve Sun 1 1  gençleştirme çalışmaların
da , 1973-1984 yıl lar ı cbnt •mıncb r er re kadir 241. 004 tabii, 293,409 ta. 
suni gençleştirme yapıldığı görülmekte isede, pek çok 
teknik noksanlıklardan ve çeşitli bıyotik ve abıyotık 
faktörlerden dolayı başarılı olunan gençleştirme miktarı 
Tabii = 117.591, Sun 1 1  = 232.556 ha.dır.

10.2.3.2. Beşinci Plan Döneminde Gelişmeler ve
Gerçek1eşmeler:
Beşinci Beş yıllık Plan Dönemindeki Silvikültür 

çalışmalarından bilhassa gençleştirme ve orman bakımı 
uygulamaları, zamanla kazanılan deneyimlerin ve bu dö
nemde yoğun şekilde sürdürülen hizmet içi eğitimlerin 
verdiği tecrübelerin sonucu olarak, daha da bilinçli şe
kilde çalışmaların yapılmasına imkan vermiştir. Bilhassa 
prodüktıf ormanların gençleştirilmesinde, meşçerenin ku
ruluşunun ve yetişme muhiti şartlarının uygun bulunması 
nisbetinde tabii gençleştirmeye ağırlık verilmiştir. 
Tabii gençleştirme şartları kaybolmuş, yanı sun'ı tesis 
suretiyle gençleştirilecek alanların da, bilhassa toprak 
yapısı ve bulunuş zonu itibariyle sun'i gençleştirmeye 
ne derece uygun bulundukları iyice etüt edilerek belir
lenmiş ve fidan ihtiyacı da dikkate alınarak uygulama
ların yapılıp yapılmayacağına veya nasıl yapılacağına 
karar verilmiştir. Ayrıca bu plan dönemi içinde sürdürü
len silvikültür planı düzenleme tatbıkatlarıyle de, uy
gulayıcılara yol gösterilerek, planları yenilenen orman
ların Detay Silvikültür Planlarının düzenlenmelerine ge
reken önem verilmiştir.

Bu plan döneminde gerçekleştirilmiş ve gerçekleş
tirilmesi planlanmış silvikültür program ve uygulamaları 
aşağıda 140 ve 141 nolu tabloda görüldüğü gibidir.



Tablo: 140 Beşinci E^eş Yı I 1 ık KaIkınma P1 an bonemi 
Progr am 1 ar ı

Tabii Genç. Suni Genç . Genç. Kültür Bak Sıklık
Y ı l l a r: Proq.Ha Proq.Ha. Bak. Prog.Ha. Bak.

Prog. Prog.
Ha. Ha.

1985 34.500 20.000 33.300 118.000 36.200
1986 32.300 24.000 40.000 118.000 41.400
1987 33.000 30.600 56.000 119.500 44.000
1988 28.000 40.000 67.200 130.700 37.000
1989 30.120 32.000 65.000 130.000 45.000

Tablo: 1 4 1 Beşinci Beş Y ı l l ı k Kalkınma Plan Dönemi
bygulama 1 arı

Tabi Genç. Sunı Genç. Genç. K ü l t ü r  Bak. Sık 1 ık
Y ı l l a r (lyg. Ha. ı lyg. Ha. Rak. Nygu. Ha. Bak .

uyg. byg.Ha.
Ha.

1985 34.064 17.342 29.066 116.623 39.121

1 9 8 6 28.329 19.840 36.328 1 11.892 43.534

1987 30.465 23.705 48.996 116.692 43.145

1988 - - -
1989 - - - - -

10.2.4. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN DÖNEMİ 
HEDEFLERİ:

Altıncı beş yıllık silvikültür program hedeflerinin 
belirlenmesinde orman amenajman planlarının gereğince ve 
süresi içersinde düzenleneceği ve planlar gereği, yıllık 
gençleştirme diliminin 65.000 hektara ulaşacağı ve ame
najman tarafından gençleştirme alanlarının belirlenme
sinde, normal koru ormanı olarak mütalaa edilip efe kapa
lılıkları bozulmuş(0.11-0.40 kapalılıklarda) ormanların 
öncelikle gençleştirmeye verileceği göz önünde bulundu
rularak, yıllık çalışma dilimleri; aşağıda tablo:142'de 
görüldüğü üzere tesbit edilmiştir.

10.2.5. TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE İLKELER:
1980 yılında yayınlanan "Türkiye Orman Envanteri" 

verilerine göre mevcut bulunan 617 6899 hektar vüsatmdaki



Tablo: 142-Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan ı  Dönemi  
Hedefleri

İşın Çeşidi

1990
Program
Ha.

1991
Program
Hu.

1992
Program
Ha.

1993
Program
Ha.

1994  
Program 

Ha.
Toplam i 

Ha.

Tabii Genç. 30 .009 31 .120 29 .384 29 .866 29 .800 150 ,779  İ
Sun 11 Genç. 32 .750 32 .750 32 .750 32 .750 32 .7  50 163 .750  }
Genç.Bakımı 80 .000 85 .000 95 .000 100 .000 110 .000 470 .000  t

Kültür Bak. 140 .000 140 .000 140 .000 140 .000 140 .000 700 .000  İ
Sıklık Bak. 55 .000 60 .000 70 .000 75 .000 60 .000 340 .000  j j

numal koru ormanlarını ve ayrıca ağaçlandırma suı 
yeniden kurulan ormanları geliştirerek DEVAMLI: 
leri doğrultusunda işletmek, elde edilen ürünler 
nin orman ürünlerine olan ihtiyacını da mümkün olduğunca 
karşılamaktadır.

- Mevcut Ormanların; devamlılıklarının temini, 
topraklarından azami derecede biyolojik üretimin sağlan
ması ve faydalanmanın düzenlenmesi amacıyla t anz ı
miş bulunan amenajman planları doğrultusunda ve sılvı- 
kültürel icaplara uygun şekilde işletilmeleri esasdır,

- Ülkemizin mevcut koru ormanlarının % 95'i ışık 
ağacı türlerinden oluştuğundan yaş sınıfları metoduna 
göre, diğer % 5 nisbetıne inhisar eden ormanlarımız 
gölge ağacı, yani ğöknar ve göknarın hakim bulunduğu er 
man!ardan oluştuğundan çap sınıfları metoduna göre işle
tilmek üzere amaneje edilmişlerdir.

- Ülkenin mevcut koru ormanlarına ait amenajman 
planlarının revizyonlarının yapılması halinde, 
nıfları esasına göre işletilecek ormanların yıllık genç
leştirme diliminin 65000 hektara ulaşacağı her arılanmış 
bulunmaktadır. Mevcut koru ormanlarımızdan Öm 
bölümü, kuruluşları, ağaç kalitesi ve bilhassa 
özellikleri itibariyle yetersiz ve vasıfsız, dolayısıyla 
gençleştirme önceliği taşıdıklarından yaş sınıfları esa
sına göre işletilecek ormanlardan 6.5 YKP döneminde 
gençleştirilmeleri planlanacak alanların en azından 
nisbetinin sun ' ı gençleştirmeye, diğer yarısının :e tabii 
gençleştirmeye uygun objelerden oluşması sağlanacaktır.

- Gençleştirmeleri planlanacak orman alanla" 
düzenlenecek detay silvikültür planları teknik uygı
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lara esas olmalıdır. Envanter verilerine göre normal koru 
ormanı olarak mütalaa edılipcie supalpın zonda veya bu 
zona yakın yörelerde yer alan, ayrıca toprak şartları, 
meyil ve yerleşim yerleri itibariyle işletilmeleri uygun 
bulunmayan ormanlar Tabiatı Koruma Alanları olarak ayrı
lacak, uygun silvikültürel tedbirlere idameleri sağlana
caktır .

- Eh değerli ormanlar olarak mütalaa edilen, çap 
sınıflarına göre, yanı seçme işletmesi olarak işletilme
leri planlanmış ormanların, en yüksek cari artımı sağla
yacak şekilde optımal kuruluşlu ormanlar haline getiril
meleri için bu ormanlarda devamlı surette gençleştirme ve 
kakım faaliyetlerinin iç içe sürdürülmesi gerekeceğinden 
söz konusu orman alanlarının etkili şekilde koruma altın
da bulundurulmaları sağlanarak, uygun silvikültür teknik
leri ile optımal kuruluşlara kavuşturulmalarına gereken 
özen gösterilecektir.

- Gençleştirme çalışmalarında, bilhassa orijin ko
nusunun önemi dikkate alınarak, asırların bu günlere 
ulaştırdığı, meşçere kuruluşları ve yetişme muhiti şart
ları itibariyle tabii gençleştirme şartlarını taşıyan 
ormanlar, mutlaka bilinçli çalışmalarla tabii olarak 
gönçleştirilecek, tabii gençleştirme şartları bulunan 
ormanlar, tekniğine uygun olmıyan çalışmalarla sun'i 
gençleştirme durumuna asla getirilemeyecektir.

- Normal koru ormanlarındaki gençleştirme çalışma
larında, tabii türün değiştirilmesine asla gidilmeyecek
tir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bilhassa kayın işletme 
alanlarında yalnız ibrelilerle tesisler yapılmamalıdır. 
Azami derecede kayın fidanı üretimi sağlanarak, degrade 
olmuş, fazlasıyla yabanlaşmış kayın koruları siper altı 
dıkimlerle sun 11 olarak tesis edilecektir.

- Bilhassa mevcut koru ormanlarımız içinde, kayın, 
sarıçam, karaçam, meşe, ladin göknar gibi ana ağaç tür
lerimizin iki, üç hatta dört türün birbirleriyle karı
şıklıklar yaptıkları üstün nitelikli meşçerelerimiz bu
lunmaktadır. Bu çok değerli tabiat ormanlarına hatta yer 
yer akçaağaç, kestane, ıhlamur, kızılağaç, vb. türlerde 
münferit veya kümeler halinde iştirak etmektedir. Bu de
ğerli karışık meşçerelerimizin gençleştirilmelerine 
ilişkin henüz araştırmalarımızın bulunmadığı (ladinin



haricindeki karışıklıklar için de araştırmaların ele 
dahi alınmadığı), lıtaratür bilgilerimize göre uygulama
ların yapılması halinde de, çok küçük sahalarda çalışıl
masının esas olacağı dikkate alınarak, bu güzide karı
şıklıkların bozulmaması için bu plan döneminde küçük 
alanlarda uygulamaların sürdürülmesi uygun olacaktır.

- Bilhassa güney yöremiz ormanlarında yer alan de
ğerli ağaç türlerimizden sedir ormanlarının yayılış sa
hası 500.000 hektara ulaşmasına rağmen, bu günkü normal 
koru ormanları 70.000 hektarlar mertebesine inmiş bulun
maktadır. Kalıntı ormanlar durumuna düşmeye yüz tutan bu 
değerli türümüzün alanlarının genişletilmesi için, 1980 
li yılların ikinci yarısında taşlatılmış fcukran ve kombineli 
şekilde sürdürülen gençleştirme ve ağaçlandırma çalışma
ları sürdürülecektir.

- Yine,yağının ilaç ve parfümeri sanayiinde önemli 
yeri olan ve ülkemizin monopolünde bulunan Muğla yöre
sinde yetişen ve kalıntı ormanlar durumuna düşen "Liqui- 
damter orientalis" sığla ormanlarının 1980 li yılların 
ikinci yarısında başlatılan sun1 i gençleştirme çalışma
larına 6.5 YKP döneminde daha ağırlık verilerek devam 
edilecektir.

Aynı şekilde Torosların ve bilhassa karstik arazi
lerin ağacı olan ve odununun üstün özellikleri bulunan 
fakat gençleştirilmesi ve fidanın üretilmesi açısından, 
sorunları bulman ardıç türümüzle ilgili araştırmalara, 
hız verilip ortaya çıkacak olumlu sonuçların uygulamala
rına geçilmesi sağlanacaktır.

- Gençleştirmelerle ve ağaçlandırmalarla kurulacak 
ormanların ilk bakımları "Gençlik Bakımı-Kültür Bakımı" 
tesisinin başarısı ve geleceği için çok önemli olmakta
dır. BAKMIYACAKSIN AĞAÇLANDIRMA-GENÇLEŞTİRME ilkesinden 
hareketle bakımlar mutlaka zamanında ve dozunda yapıla
caktır.

Artımları durmuş verimsiz ormanlardan önemli bir 
bölümü (0.11-0.40 kapalılıklar da—ou gün vüsati 2 milyon 
hektara yakındır) mevcut orman amenajman planlarında, 
prodüktif orman olarak mütalaa edilerek yaş sınıfları 
disiplinine göre belirli bir sürede gençleştirilmeleri 
ön görülmektedir. Bu alanlar, yaş sınıfları planlaması 
dışında bırakılarak başka bir deyişle verimli ormanlar



kategorisinden çıkarılarak mümkün olacak en kısa sürede 
ve öncelikle ağaçlandırılarak verimli ormanlar haline 
getirilmelidir. Böylece bu degrade olmuş alanlar üzerin
deki servetin de ülke ekonomisine sunulmasıyla orman 
ürünlerinin temini açısından devam eden darboğazlar as
gariye indirilecek ve böylece de yetişme muhiti şartları 
ve sosyal baskı açısından, çok bozuk alanlara nazaran 
daha şanslı olan bu sahalar öncelikle biyolojik üretime 
kavuşturulacaktır.

10.2.6. Af.TNMA.ST ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:
Ormanların devamlılığına ve geliştirilmesine matuf 

silvikültürel çalışmaların artırılması ve bu uygulama
ların bir sonucu olarak, elde edilecek orman ürünlerinin 
ülkenin ihtiyacına yeterince sunulabilmesi için, bu ra
porun "problemler" bölümünde ortaya konulan hususların 
tek tek ele alınıp çözümlenmeleri gerekmektedir. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz.

1- Orman İşletme Şeflikleri büyüklüklerinin dünya 
standartları da dikkate alınarak, ormanın kesafetine ve 
orman içi yerleşim durumuna göre 3000-10000 hektara in
dirilmesine çalışılacaktır.

2- Ülkemiz ormanlarını oluşturan ana ağaç türleri
mizin, saf ve birbirleriyle yaptıkları çeşitli karışık
lıklardaki meşçerelerin (farklı 'yetişire rruhati şartlaruncfe) tabii 
olarak gençleştirilmelerine ilişkin araştırmalar yapılıp 
sonuçları uygulayıcılara aktarılacaktır.

3- Orman amenajman planlarının düzenlenmesinde, 
(yönetmeliğe uygun olarak), ormanın ana kapitali sayılan 
yetişme muhiti verilerine ve bilhassa toprak envanterine 
yeterince yer verilmesi için gerekli girişimlerde bulu
nulacaktır .

Ayrıca,
Orman amenajman planlarındaki çok geniş bölme 

alanlarını entansif orman işletmeciliği çalışmalarına, 
bilhassa yapraklı ve karışık meşçerelerin eko-sistemle- 
rınin dengede kalmalarına imkan verecek ideal çalışma 
üniteleri haline getirmek, yani bölme alanlarını 15-25 
hektaraindirmek için ilgili birimlerle temasa geçilecek
tir .

4- Silvikültürel çalışmalardan, bilhassa gençleş
tirme uygulamalarının bilinçli bir şekilde gerçekleşti-



rilebilmesi, ayrıca, eleman tayinleri sebebiyle çalışma
larda kopuklukların olmaması için "Detay Silvikültür 
Planları" objelere uygun, gerekli teknik bilgileri ihtiva 
edecek şekilde, Bölge ve İşletme Müdürlüklerindeki uzman 
elemanlardan teşekkül edecek heyetlerce amenajman plan
larının yenilenmelerini müteakip ertesi yıl, mutlaka 
tanzim edilecektir.

Düzenlenen "Detay Silvikültür Planlarının" uygula
maları yakınen denetlenecek ve aksamaların olması halin
de yine, aynı heyet tarafından bu planların revize edil
mesi sağlanacaktır.

5- Ormancılığın teknik çalışmalarından olan silvi
kültür çalışmalarının selameti ve başarısı için en büyük 
menfi faktör olan taşı boş hayvan otlatmacılığı, kırsal kesi
min sosyal yapısını iyileştirecek tedbirler alınarak sü
ratle ele alınacak ve Orman Kadastrosu da kısa sürede 
sonuçlandırılacaktır.

6- Mevcut koru ormanlarımızın sun:i gençleştiril
mesinde ve ayrıca tabii olarak gençleştirilecek alanların 
tamamlanmalarında kullanılacak fidanların, uygun orijin
de ve gereken standartlarda üretilmeleri sağlanacak ve 
fidan yetiştirildiği yer ile dikim alanı arasındaki rakım 
farkından doğan dikim mevsimi darlığını giderici tedbir
ler alınacaktır.

Ayrıca, gençleştirme çalışmalarında yerine göre, 
tohum ekimi için, yine uygun orijinlerde yeterli nisbet- 
te tohum stokları bulundurulmasına çalışılacaktır.

7- İşletme Müdürlükleri kuruluş şemasında yer alan 
ve silvikültür çalışmalarını yönlendirecek Bakım Şeflik
lerine gerekli teknik elemanların atanması için gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır.

Ayrıca, Bakım Şefi-İşletme Şefi ile işçi arasında 
fiilen çalışmaları yaptıracak ara kademe eleman kadrola
rının ihdas edilmesine çalışılacaktır.

8- Gençleştirme ve bakım çalışmaları, belli mev
simlere inhisar eden uygulamaları gerektirdiğinden, bun
ların yapılmaması halinde başarı nisbeti büyük oranda 
düştüğünden, iş gücünün yetmediği yöreler öncelikle dik
kate alınarak, devamlı işçi nüveleri kurulacaktır.

9- Teknik elemanların atama suretiyle yer değiş-



tirmelerinde, belli bir yörede ve belli bir seviyede 
bilgi ve beceri sahibi olan uygulayıcıların sosyal du
rumları dikkate alınarak yine aynı yapı ve şartları ih
tiva eden orman mıntıkalarına atanmasına çalışılacaktır.

10- Gençleştirme çalışmalarından bilhassa ışık ve 
boşaltma kesimlerinde ayrıca sun1 i gençleştirme faali
yetlerinde kış aylarında çalışılması zorunlu olduğu dik
kate alınarak, ormanda çalışmak için ulaşım imkanlarının 
devamlı sağlanmasına çalışılacaktır.

Bilhassa gençleştirme alanlarında gereken entansi- 
tede yol ağı bulunmalıdır. Tabii gençleştirmelerde,ışık 
ve boşaltma kesimlerinde gençliğin zarara uğramaması 
başka bir deyişle istihsal ve sürütme zararlarının en 
aza indirilebilmesi için, üretim ve taşıma teknikleri 
geliştirilerek, bu çalışmalarla ilgili mekanızasyon im
kanları arttırılacaktır. Kış kesimlerinin daha cazibeli 
hale getirilmesi, dolayısıyle daha itinalı çalışılmasını 
temin için de, kış üretimini destekleyici birim fiatların 
sağlanmasına çalışılacaktır.

11- Silvikültür çalışmaları ile iştigal edecek tüm 
teknik elemanlar, etkin şekilde eğitimlere tabı tutularak 
bilgi ve becerileri artırılacak, söz konusu elemanların 
tayin ve terfilerinin objektif kriterlere göre sağlanma
sına çalışılacaktır.

12- Ülkemizde, bu günkü koşullarda, tabii yolla 
gençleştirilmesi mümkün olabilecek gerçek manadaki pro- 
düktif ormanlarda gençlik mutlaka tabii gençleştirme 
yöntemleriyle getirilmeye çalışılacaktır.

Normal koru ormanlarından tabii yolla gençleşmesi 
mümkün olmayacak ve sun'ı gençleştirilmesi gerekecek 
alanların tesbitinde, çok titiz etüd yapılacak, sun1 1  
gençleştirme açısından kritik özellikleri ihtiva eden 
alanlar, tabiatı koruma alanlarına ayrılarak, çok özel 
çalışmalara konu edilecektir.

13- Uygulayıcıların denetlenmesi ve dolaylı olarak 
eğitilmeleri ve çalışmalarına yardımcı olunması amacıyle 
Merkez ve Bölge Müdürlüklerindeki birimler geliştirilerek 
bunlara hevesli ve feragetle çalışacak elemanların atan
masına çalışılacaktır.

14- Normal koru ormanlarını ağaç türlerine göre,



kapalılıklar itibariyle incelediğimizde, aşağıda tablo 
143 de görüldüğü gibi 1.7 01.306 + 201.800 = 1.903.106
hektarlık bölümü 0.11-0.40 kapalılıklardadır. (Ortalama

2
Başka bir deyişle 1.903.106 hektar orman alanı en 

iyimser görüşle, toprağıyla ve havasıyla yetişme muhi
tinden azami % 25 nispetinde istifade eden meşçereler 
durumundadır.

15- Yapılan sun ' i ve tabii gençleştirmelerin başarı 
durumlarının tesbiti ile, varsa başarısızlığa sebep olan 
etkenlerin ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi 
konusunda araştırma çalışmaları yapılacaktır.

Tablo: 143-Mevcut Koru Ormanlarında 0.11-0.40 
Kapalılıktaki Meşçerelerin Miktarı

a- İbreli Ormanlar (ha)

Kızılçam Karaçam Sarıçam Ladin Sedir Göknar Diğer Toplam
leri

778.625 515.882 112.455 18.006 26.537 24.494 67.420 1.701.306

b- Yapraklı Ormanlar (ha)

Kayın Meşe Yapraklı İb+Yap.Karışık Diğerleri Toplam 
Karışık

43.673 30.410 27.989 87.768 11.960 201.800

Bu sahaların üzerinde ortalama olarak 50-60 m^/Ha. 
dolaylarında servet bulunmakta olup, bunlar çok bozuk 
vasıflı ve ağaçlandırılmaları gereken orman sahalarımıza 
nazaran daha müsait ekosistemlere sahip bulundukları gibi 
sosyal baskı açısından'da çok bozuk orman alanlarına 
göre daha arka sırada yer almaktadır. Dolayısiyle bu 
yerlerin (devamlılık ilkesi çerçevesinde, üretim dar bo
ğazı da göz önünde bulundurulmak suretiyle), yaş sınıf
ları metodunun zaman mekan ve miktar sınırlandırmasına 
tabii tutulmaksızın, öncelikle ağaçlandırılmalarına, 
başka bir deyişle sun1 i gençleştirilmelerine amenajman 
planları çerçevesinde imkan getirilmeye çalışılacaktır.



16- Çeşitli orman işletmeciliği hizmetlerini ve 
sosyo ekonomik yapıyı dikkate alarak, birbirleriyle bağ
lantılı ve uyumlu bir şekilde, bir plan bazı içinde ih
tiva eden, bilhassa devamlı şekilde orman ürünlerinden 
faydalanılması açısından ormanların genişletilmesi ve 
yenilenmesine ilişkin teknik çalışmaları ön planda tutan 
ve otokontrol sistemi çerçevesinde üretimin, ormanların 
genişletilmesi ve gençleştirilmesi paralelinde yapılma
sını bir disiplin içinde bulunduran modern ormancılığa 
geçiş sayılacak "İŞLETME PLANLARI" yapılmasına gayret 
edilecektir. Bu tür planların düzenlenmesi ile, çok 
plancılıktan tek plancılığa geçilerek, pek çok bürokratik 
işler kalkacağı gibi, halk orman ilişkisi açısından ge
tirilecek tedbirlerle de* çalışmalar etkili bir disiplin 
içine alınarak KARMA ORMANCILIĞA geçiş sağlanacaktır.

10.2.7. SAĞLANACAK YARARLAR:
10.2.7.1. Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı:
Ülkemiz ormanlarında hektardaki ortalama yıllık 

artım 3,4 m3 tür. Bunun nedeni ormanlarımızın yaşlı, 
artımdan durmuş, kapalılığı kırılmış ve hatta değrade 
olmuş olmasıdır. Ormanları gençleştirerek, bu artımı kat 
kat arttırmak mümkündür. İşte bu amaçla ormanların bir 
plan çerçevesinde işletilerek ülkenin orman ürünleri ih
tiyacının mümkün olduğunca karşılanması meyanında, do
laylı olarak da daha verimli ormanlar halinde devamlı
lıklarının sağlanması şart olmaktadır. Başka bir deyişle 
seçme ormanları seçme esasına göre, bunun dışındaki yani 
verimli koru diye nitelendirilen koru ormanları da yaş 
sınıfları metodunun gereği olarak hasat kesimleriyle 
birlikte gençleştirilmek durumundadırlar.

Mevcut verimli koru ormanlarımızla ilgili gençleş
tirme çalışmalarının amenajman planlarının hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve oluşacak genç meşçe- 
relerin. çağlarına uygun bakımlarının eksiksizce yerine 
getirilmesi, işletilmeye açılmamış orman sahalarımızın 
yol imkanlarına süratle kavuşturularak entansif orman 
bakımlarına geçilmesi ve meşçere kuruluşu itibariyle 
sun1 i olarak gençleştirilmesi gereken tüm ormanların sü
ratle ağaçlandırılması halinde, orman ürünü ithal etme 
durumuna girmiş bulunan ülkemizin bu ihtiyacının mevcut 
ormanlarımızdan karşılanabilmesi mümkün olacaktır. Ancak 
biyolojik üretimi, dolayısıyle fiziki üretimi artırmaya



matuf sılvikültürel faaliyetlere gereken aktivitenin ka- 
zandırılabilmesi için, bu raporun problemler ve öneriler 
bölümünde belirtilen hususların, gereğince ele alınmaları 
ve çözümlenmeleri gerekmektedir.

10.2.7.2. Ekosisteme Etkisi:
Ülkemizde binlerce yıldan beri tabii kaynaklar ve 

özellikle ormanlar bilinçsiz müdahaleler sonucu tahrip 
edilmiş ve ekolojik dengeler bozulmuştur. İşte amenajman 
planları ile gençleştirmeye ayrılan prodüktif orman 
alanlarında, tekrar tabii dengenin oluşturulması, müdaha
lelerin tabii dengeleri bozmayacak şekilde bilinçli yapıl
ması esas olmaktadır. Hatta hassas ekosıstemler üzerinde 
asırların kurduğu dengelere mümkün olduğu kadar(özellikle 
kayalık ve sarp yerlerde ) müdahaleden kaçınmak veya ormanla
rın tabii dengelerini bozmayacak teknikleri uygulamak çok 
önemli çalışmalar olmaktadır. Bundan dolayı, gençleştirme

çalışmalarının, objelere uygun düşen, çok sağlıklı bil
gilerle mücehhez, detay silvikültür planlarına dayalı 
olarak deneyimli ve hatta uzmanlaşmış elemanların neza
retinde yapılması bir zaruret haline gelmiştir.

Aksi takdirde, bozulmuş tabii dengelerin devam et
mesi veya mevcut dengelerin bozulması halinde, üretimin 
azalacağı gibi, su dengesi bozularak, toprakların eroz
yonla yıkanması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıka
caktır.

Bunun yanı sıra, ormanlarımızın silvikültürel ça
lışmalarla iyileştirilmesi oranında, ormanların çevre 
kirlenmesini önleyici ve halk sağlığını koruyucu fonksi
yonu daha da artacaktır.

10.2.7 .3. Rekreaktif ve Turistik Gelişmelere Etkisi
Ülkemizin, Turizm Potansiyeli içinde, ormanların 

yeri çok önemlidir. Son yıllarda, gerek iç ve gerekse 
dış turizmi geliştirmek için, orman içersinde birçok te
sisler yapılmıştır. Turizmi teşvik açısından büyük bir 
önem taşıyan ormanların, daha da geliştirilmesi, kuru
luşları bozulmakta olan ormanların da, yeniden normal 
kuruluşa getirilerek, gerek rekreaktif ve gerekse turizm 
açısından hizmete sunulması gerekmektedir.



10.3. ENERJİ ORMANLARI:
10.3.1. ENERJİ ORMANLARININ ÖNEMİ:
Enerji ormanları; enerji amaçlı yakacak odun elde 

edilmesine uygun ağaç türlerinden(çoğunluğunu meşe tür
leri) kısa dönüş süreleri ile üretim yapılan ve kendisini 
genel olarak kök ve kütük sürgünleri ile yenileyen ve 
tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Enerji ormanları ile 
ilgili çalışmalar, ülkemizde 4.BYKP'da yer alan bir ilke 
ile bilimsel olarak başlatılmış ve geliştirilerek bugünkü 
düzeye getirilmiştir.

Ülkemizde ısınma, ısıtma ve pişirme ihtiyacının
özellikle kırsal yörelerde yakacak odunla karşılanması 
bu ormanların devamlılığını şart koşmakta ve ayrıca bo
zuk enerji ormanlarının ıslah ve iyileştirilmesi yolu 
ile yeni verimli enerji ormanlarına kavuşulması maksa
dıyla özellikle tesis uygulamalarının büyük programlar 
dahilinde sürdürülmesinin gerekliliğini ortaya koymakta
dır.

Bu maksatla; yurdumuzdaki mevcut ormanların dağı
lışı dikkate alınarak ormansız ve ormanca fakır Orta,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaş
ların yakacak odun ihtiyacını karşılamak için büyük
programlarla enerji ormanları tesislerine gidilmelidir. 
Böylece adı geçen mıntıkada yakacak odun ihtiyacı devamlı 
bir şekilde karşılanacağı gibi, zaten dağlık mıntıkalara 
çekilmiş ve meyilli arazilerdeki mevcut potansiyelin ha
rekete geçirilmesi ile erozyon önlenecek, barajların 
siltasyonu duracak ve yapılacak sürgün seyreltmelerinden 
elde edilecek ince dal ve yapraklarla hayvan yemi temini 
cihetine gidilerek ormancılığın yanında kısmen hayvancı
lıkta teşvik edilmiş olacaktır.

Ancak günümüz şartlarında odunun yakacak olarak 
kullanılması bir gerçek olmakla beraber, bunun böyle de
vam etmemesi gerektiği esas alınıralı, ccbrun ener jı üretimi 
için değil, sanayi ihtiyacı için kullanımı ana gaye edı- 
nilmeli ve enerji üretimi ile ilgili sorumlu kurumlara 
bu durum sürekli hatırlatılmalıdır.

10.3.2. MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER:
10.3.2.1. Kuruluş:
Enerji ormanı çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü 

Merkez ve taşra teşkilatları ile birlikte yürütülmektedir



10.3.2.2. Mevcut Potansiyel ve Kullanımı:
Türkiye'de mevcut enerji ormanlarının yapılan en

vanter çalışmalarına göre alanı aktüel durum itibariyle 
5 milyon hektar olup, bunun 4 milyon hektarı bozuk va
sıflı enerji ormanı, geriye kalan 1 milyon hektarı ise 
verimli enerji ormanlarıdır.

1987 yılı sonuna kadar 243.918 ha. bozuk enerji 
ormanı ıslah edilmiş olup, geriye 3.756.002 ha. bozuk 
enerji ormanı sahası kalmaktadır. Boş durumda bekleyen 
ve gün geçtikçe kök kesafetini kaybeden bu sahalara bü
yük programlar halinde girmek zorundayız. Bunun içinde 
enerji ormanı tesisleri büyük programlar halinde sürdü
rülmelidir.

10.3.2.3. Problemler:
Enerji ormanı çalışmalarını sınırlayan önemli fak

törler; orman kadastro çalışmalarının henüz bitirileme
mesi, hala hayvan otlatmacılığının başı boş olması, hala 
bazı bölgelerde kışlık hayvan yemi ihtiyacının kurutulmuş 
ince meşe ve yapraklarından istifade ile temini ve yazın 
göçlerin, meşe ormanlarında otlatma amacıyla yaptığı 
tahribatın önüne tamamen geçılememesi önemli problemle
rimizi teşkil etmektedir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü 
taşra kuruluşu içerisinde görülen bakım şefliklerinin 
tam olarak faaliyete geçirilememiş olması da önemli bir 
problem teşkil etmektedir.

Sonuç olarak; Ülkemizde enerji amaçlı yakacak odun 
elde edilmesi için orman kurarken en büyük sorunun hay
vancılık probleminden kaynaklandığı ve bu konuda hayvan
cılık sektörü içerisinde de gerekli tedbirlerin alınması 
hususu ortaya çıkmaktadır.

10.3.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER:
10.3.3.1. Beşinci Plan Dönemine Kadar Gelişmeler
ve Gerçekleşmeler:
Bu dönem içerisinde enerji ormanı tesis ve yenileme 

çalışmaları için herhangi bir hedef belirlenmemiştir. 
Ancak, 4.BYKP gereği konu ile ilgili araştırma çalışma
ları yoğun bir şekilde yapılmıştır.
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10.3.3.2. Beşinci Plan Döneminde Gelişmeler ve
Gerçekleşmeler:
Bu plan döneminde enerji ormanı çalışmalarının daha 

titiz bir şekilde üzerinde durulduğu görülmektedir. OGM. 
nce aktüel durum itibariyle enerji ormanı tesisine konu 
alanların envanteri gözden geçirilmiş, plan doğrultusun
da 4 yıllık detaylı çalışma planları hazırlanmış, buna 
dayalı olarak da projelendirme teknikleri çerçevesinde 
detaylı proje düzenleme çalışmalarına geçilmiştir.

Ayrıca, enerji ormanları konusunda araştırma ça
lışmalarına ağırlık verilmiş, Ülkemizde enerji amaçlı 
yakacak odun elde edilmesine uygun meşe ve maki türleri 
tesbitı tesis ve yenileme teknikleri, makinalı enerji 
ormanı tesisleri, sürgün seyreltmeleri, hasılat çalışma
ları ve birim maliyet tesbiti konularında etüd ve araş
tırmalara geçilmiştir. Uygulama olarak da bu plan döne
minde tekniğine uygun 126.276 hektar enerji ormanı tesis 
edilmiştir.

Son olarak da 6831 sayılı Orman Kanununun 57. mad
desinde yapılan değişikliklerle. Köy Tüzel Kişiliklerince 
enerji ormanları kurulabileceği hükme bağlanmıştır. Ay
rıca, aynı kanunun 64. maddesi değiştirilerek "Ağaçlan
dırma Fonu" kurulması öngörülmüş ve bu fondan verilecek 
kredilerle gerçek ve tüzel kişilerin enerji ormanı kur
maları imkanı getirilmiştir.

Bu dönemdeki gerçekleşmeler ve hedefler tablo 144 
de gösterilmiştir.



t>
«t

Tablo:144- BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
PROGRAM VE GERÇEKLEŞME

Faaliyet
Çeşidi

Program ve Gerçekleşme (Ha)

1985 1986 1987 1988 1989
(Teklif)

TOPLAM

Prog. Uygu. Prog. Uygu. Prog. Uygu Prog. Uygu. Prog. Uygu. Prog. Uygu.

Enerji or
manı tesisi 54000 467 93 67 645 55415 7 5000 60352 77 000 53000 74000 347645

Enerji or
manı yeni
lemesi

15300 8813 14525 11831 22000 19258 21000 - 20000 - 74825

Enerji or
manlarında 
bakım

- - - - 4500 2289 7 200 - 9400 - 21000

Enerji or
manlarında 
sürgün sey
reltme

- - - - - - 5100 - 5200 - 10 300 -



10.3.4. ALTTNCI BF.Ş YILLIK KALKINMA PLAN DÖNEMİ 
HEDKİ't .ER t :

6.BYKP Dönemine ait hedefler yıllar ve faaliyet çe
şitleri itibariyle tablo 145 te gösterilmiştir.

Tablo:145-Altıncı Beş yıllık Plan Dönemi Hedefleri 
Faaliyet Çeşidi

Yıllar
Enerji Or 
Tesisi 
(Ha.)

. Enerji Or. Enerji Or. 
Yenileme Bakım(Ha.) 
(Ha. )

Enerji Or 
sür.seyl. 
(Ha.)

Toplam

1990 74.598 20.000 9.500 19.000 123.098
1991 76.528 20.000 19.200 19.400 135.128
1992 78.282 20.000 29.100 19.800 147.182
1993 80.300 20.000 29.700 20.200 150.200
1994 82.319 20.000 30.300 20.600 153.219

IOPLAM 392.027 100.000 117.800 99.000 708.827
Tablonun tetkikinden görüleceği gibi 6.BYKP dönemi 

içerisinde 392.027 ha. sahada enerji ormanı tesisi, 
100.000 ha. sahada enerji ormanı yenilemesi, 117.800 ha. 
sahada enerji ormanlarında bakım ve 99.000 ha. sahada 
enerji ormanlarında sürgün seyreltme ön görülmüştür.

10.3.5. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:
10.3.5.1. Enerji Ormanı Tesisi:
Bu çalışmaların tekniğine uygun şekilde yürütülmesi 

maksadıyla orman kadastro çalışmalarının süratle bitiril
mesi, hayvancılığın başıboş olmaktan çıkarılması, kıl ke
çisi ırklarının ıslahı,kontrollü otlatma sisteminin yay
gınlaştırılması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde hayvanların kışlık yem ihtiyaçlarının bir süre 
daha bu ormanlardan karşılanrranası, ekolojik şartların uygun 
olduğu ve enerji amaçlı yakacak ihtiyacının zorunlu olma
dığı yörelerde enerji ormanı işletmeciliğinden vazgeçile
rek bu baltalıkların koruya dönüştürülmesinin planlanma 
ve uygulamalara geçilmesi; gereken yerlerde ve uygun eko
lojik şartlarda akasya, kızılağaç, kavak ve okaliptüs vb. 
baltalıkların kurulması, dal ve yaprak faydalanması konu
sunda yöreye uygun türlerin tesbiti konusunda araştırmalar 
yapılmasına çalışılacaktır.



10.3.5.2. Enerji Ormanı Yenilemesi:
Bu çalışmalarla ilgili olarak, ormanın devamlılığı

nın sağlanmasının esas alınması ve köy kesim düzenlerinin 
buna göre düzenlenmesi, yenileme kesimlerinin zamanında 
ve tekniğine uygun şekilde yapılması, planlamalarda yalnız 
üretim amaçlı bir düzenlemeden kaçınılması ve silvikül
türe 1 tekniklerin gereğine göre hareket edilmesi için ge
rekli çalışmalar yapılacaktır.

10.3.5.3. Enerji Ormanlarının Bakımı:
Tesis ve yenileme sahalarında fide veya fidanlar 

etrafında ot alma, çapa ve sürgün kontrolü uygulamalarına 
gerekli önem verilmesi ve çalışmaların planlara göre yü
rütülmesinde gerekli özen gösterilecektir.

10.3.5.4. Enerji Ormanlarında Sürgün Seyreltme 
Çalışmaları:
Sürgün seyreltme çalışmaları, hem tesis ve hemde 

yenileme sahalarında uygulanacaktır. Bu maksatla yeni or
taya konan prensipler çerçevesinde uygulamalar sürdürüle
cek, bu çalışmalarda özellikle 5 ve 10 ncu yaşlardaki uy
gulamalarda asıl gayenin üretim amacı değil, silvikültürel 
amacı olduğu dikkate alınacaktır.

10.3.5.5. Enerji Ormanlarında Koruma:
Enerji ormanı tesis ve yenileme alanlarının korun

ması zabıta kuvveti ile değil, konu vatandaşlara izah 
edilerek ve benimsetilerek bu ormanların vatandaşın ormanı 
olduğu fikri aşılanacaktır. Ayrıca enerji ormanlarının 
tesisinden sonra, bu sahaların koruma sorumluluğuna ve 
gelirine yöre köylüsünün ortak edilmesi için gerekli ön
lemlerin alınmasına çalışılacaktır.

10.3.6. SAĞLANACAK YARARLAR:
10.3.6.1. Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı:
Katkij önemli miktarda enerji ormanı tesislerinde 

olacaktır. Bu maksatla bu plan dönemindeki durum aşağıda 
tablo 146'da gösterilmiştir.



Tablo:146- Enerji Ormanlarının Üretime Etkisi ve 
Ekonomiye Katkısı

Mevcut Ormanlık Alanın Tesis Sonucu Kurulan Ormandan

Yı U Sahası
Birim Alanındaki 
Orta.Serv. 
(St/Ha.)

Top1am 
Ser. 
(St)

Birim alanda 
alınacak ser. 
(St/Ha.)

Top.l am 
Ser.(St)

1990 Lb kO cc 5 372990 79 5893242

1991 7 6528 " 382640 " 6045712

1992 78282 " 391410 - 6184219

1993 80300 - 401500 " 6343700

1993 82319 - 411595 - 6503201

TGPI ,AM 392027 1960135 30970133

Buna göre bu plan döneminde 392027 ha. bozuk enerji 
ormanından bugünkü şartlarda 1960135 ster yakacak odun 
elde edilmiş olacaktır.

Netice olarak enerji ormanı çalışmalarıyla plan dö
nemi içerisinde 29.009.998 sterlik bir odun artışı sağla
nacaktır .

10.3.6.2. Ekosisteme (tabii dengeye) Etkisi:
a) Mevcut ormanlar muhafaza ve ıslah edilmek sure

tiyle ekosıstem bozulmamış olacaktır.
b) Ekosistemin devamlılığı sağlanacaktır.
c) Erozyon önlenecek ve toprak kaymaları duracaktır
d) Ülkemizde verimli toprakların kaybı önlenecektir
e) Enerji ormanları yerleşim yerleri civarında tesis 

edildiği hallerde yeşil kuşaklar oluşturulacaktır.
f) Yeşil kuşakların hava kirliliğini önlemesi nede

niyle halk sağlığı olumlu yönde etkilenecektir.
g) Sağlıklı nesil yetişmesine önemli katkı sağlana

caktır.
h) Enerji ormanları yerleşim yerleri etraf ında tesis 

edildiğinde yeşil alanlar oluşturulduğundan dinlenme ve 
gezinme yerleri durumunda olacaktır.

i) Vatandaşlara spor yapma imkanı sağlanacaktır.



j) Vefetasyonun tabii olarak muhafazası ile ıslah 
ve avcılık yönünden avlanmalar nedeniyle turistlerin dik
katini çekecek ve avlanmaları sağlanacaktır.

10.3.6.3. Enerji Üretimindeki Yeri:
Orman Genel Müdürlüğünün 1988 yılı yakacak odun 

üretim programı 14.362.000 ster ve 1 ster = 0.750 m3 den. 
10.771.500 m3 ve 1 m3=580 kg.'dan 6.247.470.000 kğ. yaka
cak odun elde edilecektir.

Bu miktarın linyit, taşkömürü ve fuel-oıl cinsinden 
değen: 4.498.178.000 kğ. linyit, 3.561.057.000 kğ. taş
kömürü ve 2.498.988.000 kğ. fuel-oıl olmaktadır.

6. Beş Yıllık Plan döneminde elde edilecek servetin 
eşdeğerinin; Taşkömürü linyit ve fuel-oıl’le mukayesesi 
yönünden ele alınmışında yarar görülmektedir. Toplam 
392.02 / ha. sahadan 30.970.133 ster yakacak odun elde 
edilecektir. 1 ster odun 0.750 m3 den 23.22 7.600 mı3 ve 
1 m3 odun ortalama 580 kg. geldiğinden toplam 13.472.008 
ton yakacak oduna eşit olmaktadır. Bunun eş değeri ise 
11.047.046 ton Linyit, 7.699.044 Ton lüşkömürü ve 
5.388.803 Toh Puel-Oıl olmaktadır.

Çevirme faktörleri; bir birim odun=0.57 taşkömürü, 
0.82 linyit ve 0.4 fuel-oil'e eşdeğer olarak alınmıştır.

10.4. KAVAKÇILIĞI GELİŞTİRME: 
10.4.1. MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER:
10.4.1.1. Kuruluş:
Kavakçılığı geliştirme çalışmaları Orman Genel Mü

dürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı ve 
İzmit Kavakçılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürü
tülmekte ancak, bu Enstitüye bağlı 6 adet Orman Araştırma 
Müdürlüğünden Tarsus ve Ankara Araştırma Müdürlükleri faal 
halde bulunmaktadır. Devlet kavak fidanlıklarındaki üretim 
çalışmaları ise, Merkezde Fidanlık ve Tohum İşlen Dairesi 
Başkanlığınca sürdürülmektedir.

10.4.1.2. Mevcut Potansiyel ve Kullanımı:
Mevcut kayıtlarımıza göre Devlet Kavaklıklarından 

1.6 milyon adet Özel kavaklıklardan 1.5 milyon adet kavak 
fidanı ile vatandaşlarca kullanılan 7 milyon adet dal ve 
gövde çeliği dikimi suretiyle 1986 yılında toplam 12.785



ha. kavaklık tesis edilmiştir. Genelde bu plan döneminle 
yapılan tesbıtlere göre her yıl ortalama 12000 ha. kavaf
lık alanı kurulmakta, melez kavaklar 10-12 nci yaşta, 
yerli karakavaklar 15-20 nci yaşlarda kesilmekte ve yerli 
karakavaklardan 8-13 ncü yaşlarda ara hasılalar alınmak
tadır.

10.4.2. BEŞİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER VE GER
ÇEK! EŞMELER :
Bu plan döneminde akarsu boylarının ağaçlandırılması 

maksadıyla Galeri Kavakçılığı Projelerinin uygulanmasına 
başlandığı ve özel sektör kavak fidanlıklarının gerek 
adet ve gerekse üretim itibariyle büyük miktarlara ulaş
tığı görülmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce 1988 yılından itibaren 
Devlet Kavak Fidanlıklarındaki kavak fidanı üretimi düşü
rülerek özel sektör kavak fidanı üretimleri teşvik edil
miş, klonal saflığı sağlamak yönünden tekniğine uygun ka
vak fidanlığı kuracaklara bedelsiz kavak çeliği verilme
sine başlanmıştır. İleriki yıllarda Devlet Kavak Fidan
lıklarında üretim tamamen kaldırılarak, bu fidanlıklar 
anaçlık materyal üreten kuruluşlar haline getirilecektir.

6831 Sayılı Orman kanununda gerekli değişiklikler 
yapılmak suretiyle "Ağaçlandırma Fonu" kurulmuş fon uygu
lamalarında Ormansız ve ormanca fakir bölgeler esas 
alınarak yatırımın % 100 oranında kredilendirilmesi esas 
alınmıştır. Ayrıca, fon uygulamalarında hem kavak fidanı 
üretimleri ve hem de kavak ağaçlamaları büyük nisbette 
yer alacak şekilde düzenlemeye gidilmiştir.

Bu plan döneminde ülkemizde mevcut ve potansiyel 
kavak alanları ile üretim ve tüketim miktarlarının tesbiti 
konusunda Devlet istatistik Enstitüsü ile mutabakat sağ
lanarak envanter çalışmaları sonuçlandırılmıştır.

Galeri kavakçılığı çalışmaları ile ilgili olarak 
1982 yılında başlatılan "Porsuk Galeri Kavakçılığı Pilot 
Projesi" nden alınan olumlu sonuçlar doğrultusunda, Orta 
Kızılırmak, Amasya Yeşilırmak, Konya Kavakdere, Dicle ve 
Fılyos Galeri Kavakçılığı Projeleri uygulamaya konmuş, 
Doğu Karadeniz Galeri Kavakçılığı, Zamantı Çayı, Simav 
Çayı, Bursa Kocaçay, Büyükmenderes, Vize Pabuçdere, Ka- 
zandere Galeri Kavakçılığı proje düzenleme çalışmalarına 
geçilmiş Gediz, Küçükmenderes, Murat ve Aras nehirleri,



İlgaz ve Araç Çayları boyunca galeri kavakçılığı ön etüd 
çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu plan döneminde yıllar itibariyle yapılan yaklaşık 
üretim miktarı Tablo 147 ve 148 gösterilmiştir.

Tablo:147-Beşıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Kavak Fidan Üretimi, Dalçeliğı Kullanımı 
Miktarı ve Hedeflen

Adet

YILLAR
Özel Sektör Kavak Devlet Kavak Fidan- 
Fidanı Üretimi lıkları üretimi 
(tevzii) (Tevzii)

Dal Çeliği 
Miktarı

Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme
1985 4.000.000 1.791.000 5.331.960

1986 5.000.000 2.124.000 5.271.480
1987 6.000.000 İ!. 200.000 5.500.400

1988 7.000.000 - 2.000.000 - 6.039 .360
1989 8.000.000 - 2.000.000 - 6.353 .640

Tablo:148-Beşıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Özel Sektörce Tesis Edilen Kavaklık Mik
tarları ve Hedefleri (x)

(Ha.)

YILLAR Tam Alan Galeri ve Sıra
Dal ve 
Çeliği

Gövde
Dikim. TOPLAM

Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme Hedef Gerç. Hedef Gerçk.
1985 1996 - 4.022 - 4.937 10.955
1986 2.457 - 4.947 - 4.881 12.285
1987 2.800 5.700 6.000 14.500
1988 3.103 - 6.250 5.592 - 14.945
jL989 3.448 - 6.944 5.583 - 16.27 5

(x ) Kavaklık tesisinde tam alanda 1 ha.da 1450 fidanj 
galeri ve sırada 720 fidan, dal ve gövde çeliği 
dıkimınde ise, 1080 çelik kullanılmaktadır.



10.4.3. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PIjAN DÖNEMİ 
HEDEFLERİ:

Bu plan Dönemindeki Hedefler Tablo:149'da gösteril
miştir.

Tablo:149-Kavakçılık Uygulamalarına Ait Hedefler:

Yılı Özel sektör 
kavak fidan 
tıklarında 
dağıtılması 
öngörülen 
kavak fi
danı mik
tarı
(000)Adet

Devlet kaval 
fidanlıkla
rında da
ğıtılması 
öngörülen 
kavak fi
danı mik
tarı
(000)Adet

Dal çel iç 
kullanım 
miktarı

(000)Ad.

i Vatandaşlarca tesis edilen 
Kavaklıklar (Ha)

Tam Alan Galeri 
ve sıra

Dal ve 
gövde 
çelıgı 
dikim

Toplam
saha

1990 9000 2000 6310 37 9 3 7639 17 27 5
1991 10000 2000 6268 4138 8333 5804 1827 5
1992 11000 2000 6225 4483 9028 5764 1927 5
1993 12000 2000 6183 4828 10069 57 25 2037 5
1994 12500 2000 5277 5000 10417 5306 2047 5
['filan54500 10000 30264 22242 45486 28442 9567 5

Plan Döneminde Bakım Yapılacak Plantasyon Sahaları:

Yılı Saha (Ha.)
1990
1991
1992
1993
1994

48495
51825
54825
57825
59925

Toplam 27 2895

10.4.4. POLİTİKA VE İLKELERİN TESBITI:
Ülkemizde kavakçılık çalışlafarının %95'den fazlası 

özel sektörce gerçekleştırılrrekte ve bu nedenle poiı tıka 
ve ilke tesbi tinde özel sektör kavakçılığını teşvik ve 
efe s tekle (Te k, ana anacı teşkil etmektedir.

Bunun yanında kırsal yörelerin odun harmaddesı ta
lebinin karşı la nrrasıncfe cferboğazla karşılaşmamak için or
manı çok az veya 
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Artı dolu Bölgelerinde boş ve atıl vazıyette itekleyen alan
lar ile boş akarsu boyları açılarak elde edilecek odun 
in mira defe sı ile hem vatandaşların kendi ihtiyaçları mahal- 
iuıcfe karşılandığı gibi hemcfc gerekirse dış satımlarla 
vatandaşların yaşam standardının yükselilesi sağlanacaktır.

GAP mıntıkasında 1.8 milyon hektar alanın sulara ya 
açılacağı düşünülerek özellikle sulama kartalları boyunca 
galeri kavakçılığı teşvik edilecektir.

Hükümetimizle Italyan Hükümeti arasıncfe imzalanan 
anlaşna gereği "Türkiye Kavakçılığı Geliştirme Projesi" 
çalışnaları uygulamaların 2 ncı yılıncfen itibaren GAP 
mıntıkasında yaygınlaştırılacaktır.

6831 SüyıLı Orman Kanununda yapılan efeğışıkliklerle 
kurulan "Agaçlandırna Fonu" özellikle kavakçılık çalışma
larına yönlendirilecek ve GAP mıntıkasına uygulamalareb 
ağırlık verilecektir.

ftevlet kavak fidanlıklarında kavak fıcfanı üretimi 
kaldırılarak Özel te vak Fıdmlıkları desteklenecek ve 
Uevlet fidanlıkları araçlık kavak materyali üreten fickn- 
lıklara dönüşecektir.

1 0 . 4 . 5 .  ALIKMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:

a) Balen faal halete olmayan 4 adet Kavakçılık Araş
tı rna Müdürlüğünün aktif hale getirilmesine çalışılacak
tır.

b) Öncelikle kavak odunu ve teknolojisi ile ilgili 
bir araştırıra biriminin kurulmasına, ayrıca, ülkemizde 
geniş sulama imkanına kavuşacak olan GAP mıntıkasıncte ka
vakçılık konusunda bir araştırma biriminin faaliyete geç
mesine çalışılacaktır.

c) Kavakçılık Araştırma Kuruluşlarının araştırıcı 
ve uzman yönünden sayıca desteklenmesi sağlanacaktır.

d) Özel sektör kavakçılık faaliyetlerinde vataneteşa 
muhatap olabilecek ve sorunlarını çözebilecek, gerek Mer
kez ve gerekse taşrada müstakil birimlerin kurulması için 
gerekli girişimlerde bılunulaçaktır.

e) Özel sektör kavakçılık faaliyetlerinde uzman 
devlet kuruluşlarınca bedelli teknik yardım, danışmanlık 
ve Önderlik hizmetleri verilmesine, bu konuda özel müşa
virlik firmaları kuruluşlarının teşvik ve desteklenmesine 
çalışılaçaktır.
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f) Kavakçılık konusuncb kaşta GAP mıntıkası olmak 
üzere, çiftçi eğitimlerine ağırlık verilmesi, sularra şekil 
ve usulleri ile zamanı ve miktarı konusuncfe yetiştirici
lerin aydınlatılması sağlanacaktır.

g) Ülkemizde sulu tarım arazilerinde uygulanan en- 
tansif kavakçılık yanında yamaç kavakçılığına da önemi 
verilmesi, bu konuda titrek kavaklardan yararlanılması, 
bunların fidan üretimi tekniklerini geliştirmek amacı ile 
vejetatif yollardan geliştirilmesi için doku kültürü 
laboratuvarlarının kurulmasına gayret edilecektir.

h) Uluslararası Kavak Komisyonunca kabul edilen 
esaslara göre sulanabilir tarım arazileri içerisinde ka
vaklık kurulacak alanların % 5 azami sınırının korunmasına 
çalışılacaktır.

i) Devlet Kavak Fidanlıklarında kavak fidanı üre
timlerinin düşürülmesine devam edilmesi ve bu fidanlıkla
rın anaçlık materyal üreten kuruluşlar taline getirilmesi 
sağlanacaktır.

k) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerinin özellikle 
ormansız mıntıkalarcfe yaygınlaştırılması, vatancfaşın gö
züne hitap edecek demonstrasyonlarm çoğaltılması temin 
edilecektir.

1) Özel kavak fidanlıklarının kavak ağaçlamalarında 
olduğu gibi arazi ve gelir vergisinden muaf tutulmasının 
sağlanmasına çalışılacaktır.

m) Kavakçılık ile ilgili yatırım giderlerinin yıllık 
masraf olarak muhasebe kayıtlarına işlenmesinin sağlanması 
ve vergilendirilmenin yıllık hasıla üzerinden hesaplanma
sının sağlanmasına çalışılacaktır.

10.4.6. SAĞLANACAK YARARLAR:
10.4.6.1. Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı:
Bu plan döneminde beklenen üretim 'I&blo 150'de gös

terilmiştir .
10.4.6.2. Ekosisteme (Ibbii Dengeye) Etkisi:
Akarsu boylarıncb teşvik gören Galen Kavakçılığı 

yolu ile erozyon önlenecek, toprak kaymaları duracak, 
ziraat alanlarına rüzgar perdesi görevide yaparak zirai 
ürünlerin verimi artacak, atıl vazıyette boş alanlar 
ağaçlandırılarak, biyolojik üretimin arttırılması parale
linde tabii denge de sağlanacaktır.
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'Jfâblo: 150-Üretım Durumu

Yı 11 Üretim Miktarı (M3)

1990 2.200.000

1991 2.300.000

1992 2.400.000

1993 2.500.000

1994 2.600.000

TOPLAM 12.000.000

10.4.6.3. fblk Sağlığını Koruna ve Çfevre Kirlenmesini 

Önleyici Etkisi:

Yeni tesis edilen kavaklıklar ırmak boylarını, tarla 
kıyılarını ve uygun alanları yemyeşil bir lale getirerek 

vatandaşların dinleneceği alanları oluşturacak ve kentler 
civarındaki tesisler de hava kirliliğini azaltacaktır.

10.4.6.4. Rekreaktif ve TUristik çalışmalara Etkisi

Kavaklıklar aynı zarranda muhtelif klonlarla rekre- 
aktıf amaçlı kurulduğunda halkın ve yabancıların dikkatini 
çekebilecektir. Böylece turistik çalışmalarda da olumlu 
etkisi söz konusu olacaktır.

10.4.6.5.  Eherji Üretimindeki Yeri:

Bu plan döneminde hedeflenen üretim miktarlarının % 
10’u yakacak odun olarak ısınma, ısıtma ve pişirmede kul
lanılacağından, toplam 1,2 milyon m^ yakacak odun elde 
edilecektir. Bu miktar 660.000 ton oduna eşit olup, eş 
değeri 333.000 ton taşkömürü, 475.000 ton linyit ve 
2 30.000 ton fuel-oıl olmaktadır. Bura göre kavaklıklardan 
elde edilecek Eherji anaçlı yakacak odun üretimleri aynı 
zamancfe birincil enerji üretiminde ihmal edilmeyecek öl
çüde belli bir paya sahip olduğu görülmektedir, çevirme 
faktörleri; 1 kavak odunu 550 kğ.dır. Bir birim kavak 
odunu; 0.50 taşkömürü, 0.72 linyit ve 0.35 fuel-oıl’e 
denktir.
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BÖLÜM -11 

EROZYON KONTROLÜ VE MER' A ISLAHI

GİRİŞ:

Türkiye, Dünyada en fazla erozyona uğrayan Güney 
Güneydoğu Asya kuşağı içinde yer alan yüksek ve engebeli 
bir ülkedir. Binlerce yıldan beri yoğun bir arazi kulla
nımına konu olan ve Özellikle doğal bitki örtüsü önemli 
ölçüde tahribata uğratılmış bulunan Türkiye'de her yıl 
denizlere taşınan ortalama sedıment miktarı, diğer ülke
lere ve kıtalara oranla kat kat fazladır.

Ülkede topoğrafya, jeoloji ve iklim koşullarının 
erozyona elverişliliğinin yanı sıra özellikle arazı kul
lanımındaki yanlışlıklar, orman ve rrer'alarda süre gelen 
aşırı kullanımın yol açtığı zararlı gelişimler, erozyonun 
şiddetlenip yaygınlaşmasına neden olan kaşlıca faktörler
dir.

Yurdumuzda erozyona karşı mücadele veren bir kaç 
kuruluştan biri olan ve "sorunu kaynağından kurutmak" 
özelliği ile bunların başında gelen Orman Teşkilatı, uzun 
yıllardan beri bu konuda özverili çalışmalar yapmaktadır. 
Ancak, mücadelenin kısa sürede başarılı sonuçlara ulaşması 
için, bilinen bir çok aksaklık, eksiklik ve tıkanıklık
ların giderilmesi gerekmektedir.

Erozyon sorununa kayıtsız kalmak ve gereken tedbir
lerin yeterli kapsamı ve boyutta bir an önce alınmasına 
çaba göstermemek, ülkenin ve ulusun geleceğini tehlikeye 
atmak olacaktır. Nitekim, erozyon ve taşkın sonucunda her 
yıl yüzlerce hatta binlerce dönüm arazı adeta düşmana terk 
edilmiş gibi elden çıkmaktadır.

11.1. MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI:

Erozyon, doğal dengenin en önemla unsuru olan top
rağı yerinde tutan ve koruyan bitki örtüsünün insan tara
fından değişikliğe uğratılması sonucunda büyük Ölçüde hız 
kazanmış toprak aşınması ve taşınması olayıdır. Bu eroz
yon olayının Türkiye'deki durumunu ve önemini belirtmek 
için ülkenin arazı kullanma ve tarihçesini kısaca gözden 
geçirmek yerinde olur.



Bilindiği gibi, dünyanın en eski yerleşim sahala
rından bırı olan Anadolu, bir çok devletlerin ve impara
torlukların kurulduğu bir ülke olmuş ve çeşitli medeniyet 
ve kültürlere beşiklik etmiştir. Bilhassa M.Ö.6300 yılla
rından itıharen Anadolu toprağı, yer yer yoğun olarak 
hayvancılık ve tarım kültürüne açılmıştır. Polen analiz
lerine göre Batı Toroslarda M.Ö. bir kaç bin yıl evvel 
orman tahriplerinin başladığı tesbit edilmiştir. Anadolu- 
ya yerleşen Hititler, Urartular, Frıgler, Lıdyalılar, 
İyonlar yer yer yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini sürdürmüşler, bazı devletler (Urartu ve 
Hititler) arazı kullanma esaslarını belirlemişler ve bir 
takım tarımsal sistemler bile geliştirmişlerdir. Bu dö
nemlerde Anadolu'da tarımsal ürünler civardaki ülkelere 
ve hatta Mısır'a kadar ihraç edilmiştir. Anadolu'nun 
1071'den sonra Bizans hakimiyetinden kurtulrmsı ile doğu
dan gelen bir çok kabileler Anadolu topraklarına yerleş
meğe başlamıştır.

Daha çok Osrmnlılar zamanında, bilhassa ıç isyanla
rın çıktığı, asayişin kontrol altına alınmadığı, bazı bü
yük arazi sahiplerinin köylülerden fazla vergi aldığı 
dönemlerde, kırsal kesimde yaşayan nüfusun bir bölümü bu
lundukları salaları terk ederek kendilerince uygun olan 
alanlara bilhassa dağlık kesimlere yerleşmişlerdir. Bunun 
ve göçebe hayvancılık sisteminin doğal bir sonucu olarak, 
Anadolu'da dağınık ve düzensiz kırsal yerleşmeler yaygın 
bir durum almıştır.

Diğer taraftan 1950'li yıllardan sonra, kırsal 
alanlarda nüfus artışı, traktörün de devreye girmesiyle 
kazı mer'a alanlarının tarıma açılması, ülkemiz ölçüsünde 
ciddi surette toprak koruma tedbirlerinin ve gerekli po
litikaların uygulanmaması, orman suçlularının affedilmesi 
vb. nedenlerle, sürüme uygun olmayan alanlar yer yer ta
rıma açılmış, öteden teri süre gelen aşırı hayvan otlatma 
sistemi ve orman tahripleri de devam etmiştir. Bu durum 
ülkemizde şiddetli sayılacak arazi bozulmasına neden olmuş 
ve erozyonun şiddeti de maalesef gittikçe artma temayülü 
göstermiştir.

Arazinin doğal dengesinin bozulmasının önemli bir 
etkisi de iç göçlerin artışı üzerinde kendini göstermiş
tir. Nitekim, ülkemizde en fazla göç veren illerimizden 
Artvin, Gümüştıane, Kars, Erzurum, fbkkari, Tunceli ille
rine baktığımızda bu illerdeki arazinin son derece bozuk 
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olduğunu ve şiddetli erozyona naruz kaldığını görmekteyiz 
Bu ve buna benzer illerimizden kaynaklanan aşırı göç olayı 
kırsal alanlardaki doğal potansiyelin mevcut nüfusu bes
le yeme nesinden de kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde erozyon ve bunun sonucu olarak ortaca çı
kan taşkın durumunu kontrol altına alrrak açısından 1955 
lı yıllardan itibaren erozyonla mücadele çalışrraları baş
lamıştır. Ancak, günümüzde de devam eden bu çalışmaların 
mevcut problemi önlemeye yetmediği, yeterli ölçüde olma- 
dığı bütün açıklığı ile görülmektedir.

11.1.1. MEVCUT DURUM:

Türkiye'de çeşitli kuruluşlar tarafından müşterek 
veya ayrı ayrı erozyon ve sedimentasyon sorunları üzerine 
araştırnalar yapılmıştır. Bu cümleden olarak İ.Ü.Orman 
Fhkültesı ixe DSİ. ve E. İ.E. İ. Genel Müdürlükleri tara
fından yapılan etüdler Türkiye genel alanının %  26.4 ünü 
kapsanaktadır. Bu etüdlere göre ınoeleme alanının %  28.5 
inde ciddi bir erozyon tehlikesi yoktur. Buna karşılık bu 
alanın %  40'ında ise tesbıt edilen erozyon durumları tablo 
151 ve 152 de belirtilmiştir.

Thblo: 151-Türkıye 'de Erozyon Durumu ve Kapsamı (x)
Su Erozyonu

Erozyon Durumu Alanı (ha ) Türkiye Yüzölçümüne 
Oranı ( % )

Ibfif Erozyon 5.611.892 7.22

Orta Erozyon 15.592.750 20.44

Şiddetli Erozyon 28.334.933 36.42

Çok Şiddetli Erozyon 17.366.453 22. 32

TOPLAM................................. 66.906.038 86.00

Thblo:152- Rüzgar Erozyonu Durumu

Hafif Erozyon 165.664 0.21

Orta Erozyon 231.041 0. 30

Şiddetli Erozyon 64.385 0.08

Çok şiddetli Erozyon 7. 304 0 . 0 1
TOPLAM................................. 468.394 0 . 6 0

( x )  Topraksu, 1981 den değiştirilerek hazırlanmıştır



Tablolarda, alanı ve Türkiye yüzölçümüne oranı be
lirtilen çeşitli erozyon etkileri nedeniyle, toprak tama
men taşınmıştır. Geri kalan % 31,5'de ise erozyon ciddi 
bir sorun olarak halen aktif bir durumdadır.

DSİ tarafıncbn 519 havzada yapılan etüdlerin sonu
cum yöre de inceleme alanlarının % 44'ünde normal eroz
yon, % 29'unda az şiddetli ve % 27'sinde şiddetli erozyon 
hüküm sürmektedir.

Öte yandan Toprak Su Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
Türkiye Erozyon Haritası verileri Türkiye yüzölçümünün % 
86.6'sında su ve rüzgar erozyonunun etkili olduğunu gös
termektedir .

Bütün bu verilerden anlaşılacağı üzere Türkiye'nin 
toplam alanının % 70'nden fazla bir bölümü değişik şiddet 
ve derecede su ve rüzyar erozyonunun etkisi altındadır.

Türkiye'de toprak erozyonu sonucunda ortaya çıkan 
sonuçlar arasında verimli üst toprağın kaybı sedımentasyon 
sel ve taşkın zararları başta gelmektedir.

Ülkemizde akarsular oldukça yüksek miktarda sedıment 
taşımaktadır. Nitekim 21. büyük akarsu havzasının aşağı 
kesimlerinde yapılan ölçmelere göre 1 km.karayolu alandan 
yılda ortalama olarak 625 ton toprak, yüzer materyal ha
linde sularla taşınmakta ve kaybolup gitmektedir. Bu de
ğerler Yeşil Irmak havzasında 1500, Tortum Çhyı havzasın
da 2500, Atatürk Barajına açılan Kahta Ç&yı havzasında 
4000 ton, yıl/km dolayındadır (Atalay 1981).

Yurt içinde bugüne kadar yapılan erozyon kontrolü 
ve mer'a ıslahı çalışmaları, alan bakımından yeterli de
recede değildir. Son otuz yıl içinde yapılan çalışmaların 
yüz ölçümü toplam olarak bir milyon hektarın altındadır 
ve bu miktar yurt sathının % l'nden azdır. Yurt sathının 
dörtte üçünden fazlasının şiddetli/çok şiddetli erozyon
ların etkisinde olduğu düşünülürse, erozyon kontrolü ça
lışmalarının yılın alan itibariyle çoğaltılmasında büyük 
zaruret olduğu ortaca çıkar. Diğer taraftan çalışmaların 
havza düzeyinde değil, yerel ihtiyaçlara göre yürütülmesi 
olumlu bir yaklaşım olmamaktadır.

Bu çalışmalarda esas itibariyle tatbikatçı olarak 
üç kamu kuruluşu sorumludur. Zaman zaman işbirliği yapıl
ması yönünde adımlar atılmaktaysada bu yeterli olmamakta-



dır. Ayrıca, kamu kuruluşları, kendileri bakımından önemli 

görülen alanlarda çalışrrakta , bunlar yurt çapında au ve 

toprak erozyonu problemi bakımından bir moeleme sonucum 

dayanma rraktadır.

Yurt çapında şimdiye kadar yeterli bir su ve toprak 

muhafazası problem analizi yapılaşmıştır. Genel olarak 

yapılan erozyon çalışmaları, çeşit, öncelik dereceleri, 

sosyal /ekonomik ve benzeri hususlara cevap vermemektedir. 

Kamu kuruluşlarında yapılmış ve planlanan barajlar, sel 

zarar alanları, sulama alanları, meskun yerler, ulaşım 

şebekeleri ve benzerlerini tehdit eden mücavir alanlar 

belli olmakla beraber, bunlar yurt çapında eterlenerek bir 

erozyon kontrol ana planı esasları hazırlanmamıştır. Diğer 

taraftan pahalı olan yersel çalışma yöntemleri ile yapılan 

yeryüzü etüdleri yerine uydu fotoğrafları yoluyla 

sür'atli ve ucuz etüdlerın işlerlik kazanması, arazı ça

lışmalarının hızlandırılmasında büyük rol oynayacaktır.

Bu hususta ekipler yetıştırılerresı de şarttır.

Bu durumda yurt çapında mevcut ve planlanan baraj sa

halarında, özellikle GAP alanına öncelik verilerek bir 

erozyon kontrolü problem analizinin yapılmasında büyük fay

dalar vardır.

Yukarıda önemine değinilen erozyon olayı aşağıda be

lirtilen nedenlerle doğrudan veya yakından ilgili bulunmak

tadır .

11.1.1.1. Dağınık ve Düzensiz Kırsal Yerleşme:
Bugün ülkemizde 35 151 adet "muhtarlık" idaresi al

tında olan köy bulunmaktadır. Ancak, bazı köylerin mahalle

leri ile geçici iskan birimleri olan, kom, oba, yayla, kış

lak, mezraa''lar ilave edildiğinde ülkemizdeki kırsal yer

leşme birimlerinin 70.000 civarında olduğunu görmekteyiz. 

Ülkemizde kırsal yerleşme birimlerinin dağınık veçok sayıda 

olmasının esas nedeni, 500-600 yıl öncesinden yakın bir 

geçmişe kadar olan dönemde sınır boylarında ve dağlık ı 

alanlarda geçimini önemli ölçüde hayvancılıktan sağlayan ı 

konar-göçer toplulukların ( aşiret ), çeşitli ülke

lerden (kafkasya, Bulgaristan vb.) gelen göçmenlerin yer

leştirilmesi, ülkemizin çok arızalı olması nedeniyle dağlık 

kesimlerdeki kırsal alanlarda bulunan tarımsal toprakların 

artan nüfusu yeterince besleyememesı gelmektedir. Doğu 

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu1 nun uzak olması
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özellikle dikey yönden gelişen hayat veya geçim sahasının 
ve dolayısıyla geçici iskan birimlerinin doğmasını sonuç
landırmıştır. Şöyle kı, daha fazla sayıda hayvan beslemek 
için gerek orman alanlarında ve gerekse ormanın üst sını
rındaki yaylaklarda hayvan otlatılması faaliyetleri önem 
kazanmış ve bu sahalarda yazın iskan edilen yaylalar, hem 
hayvancılık hemde tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü mez- 
raa tipi geçici yerleşmeler kurulmuştur. Batı Anadolu'da 
2000. Doğu Anadolu'da ise 2600 m. ye kadar olan alanlar ta
rım ve hayvancılık faaliyetlerine sahne olmuştur.

Kapalı ekonomik sistemin bir gereği olarak, kırsal 
nüfus yiyeceğini temin etmek için arazinin tarıma uygun olup 
olmamasına bakmaksızın, tabir uygun ise, öküzün çıkıp süre
bileceği sahaları tarıma açmış, orman ve doğal otlak alan
larında aşırı derecede hayvan otlatmış, yakacak ve yapacak 
ihtiyacını karşılamak için de mevcut ormanlardan aşırı şe
kilde faydalanılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da ülke
miz arazisinin en az % 50'sinin doğal dengesi çeşitli dere
cede bozulmuştur.

Yukarıda önemine değinilen erozyon olayı aşağıda be
lirtilen nedenlerle yakından ilgili bulunmaktadır.

11.1.1.2. Yanlış Arazi Kullanma:
Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ge

nel güncel arazi kullanma durumu ile arazi kabiliyet sınıf
ları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan toprak etüdleri, dü
zensiz arazi kullanma sorununa açıklık getirmektedir. 
(Tablo:153).

Arazi kabiliyetine göre, devamlı ve düzenli olarak 
toprak işlemesine uygun I.II. ve m. sınıf araziler ülkemizin 
% 24.8'ini (19.345.569 Ha) bazı toprak koruma tedbirleri 
ile işlenen ve tarım yapılan IV.sınıf araziler de % 9.3'ünü 
(7.201.016 Ha) kaplamaktadır. Tarıma uygun olmayan ve ancak 
devamlı bitki örtüsü altında tutulması gereken V.VI. ve VII 
sınıf araziler Türkiye'nin toplam arazisinin % 64.5'ini (50 
.148.146 Ha) teşkil etmektedir.

Oysa ülkemizde tarıma uygun olmayan V.VI. ve VII. sı
nıfa dahil arazilerin 6.111.176 hektarında (% 12.2) tarım 
yapılmaktadır. Başka bir deyişle arazi kabiliyeti bakımın
dan tarıma uygun olmayan, orman ve otlak halinde kalması 
gereken alanlar, doğal bitki örtüsü yok edilmek ve işlenmek 
suretiyle tarıma açılmıştır; yanlış kullanıma konu olan bu 
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T A B L O :  1 5 3 - T ü r k i y e ' d e  G ü n c e l  A r a z ı  K u l l a n m a  Ş e k i l l e n  A l t ı n c t e  B u l u n a n  
A R A Z I  K A B İ L İ Y E T  S I N I F L A R I

- ' - r a z ı  K u l l a r ı n a  S e k l i I I I I I I I V T o p l a m V V I V I I T o p l a m V I I I
C f e  n e  1  
T o p l a m

- - t e r i m  a r a z i s i  K u r u  v e  S u l u 4 .  7 7 9 5 . 9 8 7 6 . 2 2 9 4 . 5 9 3 2 1 . 5 8 8 1 8 3 . 8 4 8 2 . 2 4 5 6 . 1 1 1 - 2  7 . 6 9 9

t e r i m ,  b a h ç e l e r i  1 0 0 0 t e )  % 6 .  1 4 7 .  7 0 8 . 0 1 5 . 9 0 2  7 .  7 5 0 . 0 2 4 . 9 5 2 . 8 9 7 . 8 6 - 3 5 . 6 1

1 - ç a v ı r  v e  O t l a k l a r l  1 0 0 0 t e  ) % 1 7 8 5 4 7 8 2 6 1 .  7 3 1 3 . 2 8 2 1 0 4 4 . 1 0 4 1 4 . 2 5 7 1 8 . 4 6 5 - 2 1 .  7 4  7

0 . 2 3 0 .  7 0 1 . 0 6 2 . 2 2 4 . 2 1 0 . 1 3 5 . 2 8 1 8 .  3 2 2 3 .  7 3 - 2 7 . 9 1

: - K o r u  v e  B a l t a l ı k  O r m a n 1 7 1 7 2 4 7 7 8 3 9 1 . 5 0 5 3 1 2 . 2 3 8 1 9 . 6 9 4 2 1 . 9 6 3 - 2  3 . 4 6 8

( 1 0 0 0  t e )  % 0 . 2 2 0 . 2 2 0 . 6 1  ' 0 . 0 8 1 . 9 3 0 . 0 4 2 . 8 8 2 5 . 3 2 2 8 . 2 4 - 3 0 . 1 7

4 - Y e r l e ş m e  Y e r l e r i  ( 1 0 0 0 t e  i  %, 3 9 5 3 4 2 3 8 1 7 2 - 4 9 1 0 5 2 9 2 5 6 9

0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 2 2 - 0 . 0 7 0 . 0 7 0 . 1 4 0 .  3 8 0 .  7 4

t e  İ t a l i k  k u m u l  { 1 0 0 0  t e  ) % - - - - 1 3 - 3 6 4 9 3 . 1 6 4 7 6 . 6 9 5
- - - - - 0 . 0 2 - 0 . 0 4 0 . 0 6 4 . 0 7 4 . 1 3

i - T c p l a m  (  1 0 0 0  t e  )  % 5 . 0 1 2 6 .  7 5 9 7 . 5 7 4 7 . 2 0 1 2 6 . 5 4 6 1 6 6 1 0 . 2 3 8 3 6 . 2 8 9 4 6 . 6 9 3 3 . 4 5 6 7 6 . 6 9 5

6 . 4 4 8 . 6 9 9 .  7 3 9 . 2 5 3 4 .  1 1 0 . 2 1 1 3 . 1 8 4 6 . 6 4 6 0 . 0 3 4 .  4 5 9 8 . 5 9

" - S u  v ü z e y ı  { 1 0 0 0  t e )  % - - - - - - - - 1 . 1 0 2

T o p l a m  ( 1 0 0 0  t e  )  %

1 . 4 1  
7 7 .  7 9 7  

1 0 0 . 0 0

l a l c ı  v e  U / . u n s o y ,  1 9 8 0 .



arazinin ülke yüzölçümüne oranı % 8'1 bulmaktadır.
11.1.1.3 Aşırı Otlatma ve Mer'a Durumu:
Türkiye'de hayvan sayısının fazlalığına karşılık mer'a 

alanlarının yeterli ve uygun bir amenajman altında bulun
durulmaması aşırı otlatmaya neden olmakta, bu durum ise 
toprak erozyonunun oluşumunda önemli bir etken olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Ülkemiz hayvan varlığı bakımından dün
yanın ilk 8 ülkesi arasında yer almaktadır. Bu cümleden 
olarak 1979 yılında 83 milyon 886 bin baş olan hayvan var
lığımızın % 55'mı koyun, % 241 ünü kıl ve tiftik keçisi, % 
201 sini sığır ve manda, % 3'ünü de at, merkep, katır ve do
muz cinsi hayvanlar oluşturmakta, kümes hayvanları sayısı 
ise 56 milyonu bulmaktadır. Planlı dönemde hayvan sayısının 
azaltılıp birim başına verimin arttırılması öngörüldüğü 
halde son yılda sığır sayısı % 25, koyun sayısı % 27, ka
natlı hayvan sayısı % 100 artış göstermiş, keçi sayısı ise 
azalmıştır.

Buna karşılık Türkiye topraklarının 21 747 000 hektarı 
yanı % 28' i çayır ve mer'a olarak kullanılmaktadır. 1950 
yılında 37.8 milyon hektarı bulan çayır ve mer'a alanında 
21 milyon büyükbaş hayvan birimi (BBHB) otlarken, bugün 
21.7 milyon hektara inmiş olan bu alanlarda otlayan hayvan 
sayı'sı yaklaşık olarak 28.6 milyon büyükbaş hayvan birimini 
bulmuştur. (2) Başka bir deyişle 1950 de bir BBHB ne orta
lama olarak 1.79 hektar çayır ve mer'a düşerken bugün bu 
miktar ortalama 0.86 hektara inmiş bulunmaktadır.

Bölgelerimize göre bir BBHB ne düşen ve düşmesi ge
reken mer'a genişlikleri Tüblo 154 de gösterilmiştir. Bu 
tablodan görüleceği üzere Doğu Anadolu Bölgesi hariç tu
tulursa diğer bütün bölgelerde ner'alar kapasitelerinin 
üzerinde otlatmaya açık tutulmaktadır. T&blodaki verilere 
göre Doğu Anadolu'efe aşırı otlatmadan söz edilmemesi ge
rekmekte ise de, bu bölgede kış yemi üretimi bugünkü hay
van sayısının ihtiyacını dahi karşılayacak miktarefe de
ğildir. Bu mer'aların kapasiteleri üzerinde otlatılmaları 
sonucu ortaya çıkan aşırı otlatma nedeniyle mer'atarımızın 
doğal ot komposızyonu yer yer önemli ölçüde bozulmuş ve 
koruyucu bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, su ve rüz
gar erozyonu etkisiyle, onarılması güç bir duruma gelmiş
tir.

Öte yandan doğal mer 'aların bozulması, yem sıkıntısı



içine giren hayvanların ormanlara saldırmasına neden ol
maktadır. Oysa orman, doğal yapısı itibariyle besi değeri 
ya çok az olan ya efe hiç olmayan yem bitkilerini içeren 
bir bitki toplumu olduğu için hayvanlar gene açlıkla karşı 
karşıya bulunmakta, ancak ince dalları yeme ve kabuk ke
mirme ile karnını doyurma alışkanlığında olan keçilere 
büyük ölçüde cazip gelmektedir. Efeçinin orman ağacına 
verdiği zarar herkesçe bilinmektedir. Ancak ülke ekonomisi 
ve sosyal yapı, hayvancılığın gelişmesine ve hayvan ürün
leri gelirlerine bağlı olduğunefen, bunu sağlamak üzere 
hayvanların doğal kaynaklara ve toprağa zarar vermeden 
beslenebilecekleri otlakları bulmak zorundayız.

TABLO:154- Bölgelerimize Göre Bir BBHB'ne Düşen ve 
Düşmesi Gereken Mer'a Ctenişliği

Bölge1er
1 BBHB'ne düşen 
mer'a alanı (ha)

1 BBHB'ne düşmesi 
gereken mer'a 

alanı (ha)

1- Karadeniz 0.294 1.20
l -  Ifermara 0.148 1.80
3- Eğe 0.326 1.80
4- Akdeniz 0.251 2.52
5- Iç Anadolu 0.931 2 . 70
6- Doğu Anadolu 1.666 1.00
7- Güneydoğu Anadolu 1.500 3.15

Anonim,1981 den değiştirilerek hazırlanmıştır.

11.1.1.4. Orman Yangınları:
Ülkemizde bazı yıllar afet halını alan orman yangın

ları. bir taraftan orman alanlarımızın gerilmesine yol 
açarken, öte yandan da erozyonun ilerlemesine neden olmak
tadır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre, 1937-1987 yılları 
aramızda ülkemizde 42 965 orman yangını çıkmış ve bu yan
gınlar sonucunda 1 346 778 ha. orman alanı yanmış, mevcut 
ormanlarımızın % 6 sı orman yangınları ile yitirilmiştir. 
Yine bu yangınlar sonucunda 28 570 137 m^ yapacak, 50 199 
545 kental de yakacak odun yok olmuştur. Yanan orman pro- 
düktıf bir orman ise, suni gençleştirme proğramları ile, 
çalı, funda veya maki ile örtülü alanlarda ise orman içi



ağaçlandırma veya erozyona maruz baraj havzalarında ise 
erozyon kontrolü programları yolu ile süratle ağaçlandırı
larak, saha hem erozyona karşı korunmuş, hem de başka emel
ler için kullanılması önlenmiş olmaktadır.

11.1.1.5 İklim:
Ülkemizde topoğrafik yapı ve denizlere uzaklık-yakın

lık nedeni ile çok çeşitli ıklım tipleri vardır.
Çeşitli iklim koşullarına sahip olmak, çeşitli toprak 

gruplarına sahip olmak demektir ve çeşitli tarımsal ürünler 
yetiştirmek yönünden kuşkusuz çok önemlidir. Ancak ülkemizin 
sahil şeritleri dışında kalan çok büyük bir bölümünde bu
harlaşmanın yağışlardan yüksek olduğu kurak ve yarı kurak 
iklim koşullarının hakim bulunması, kültür bitkilerinin ve 
doğal bitki örtüsünün gelişmesinde suyun sınırlayıcı faktör 
olmasına neden olmaktadır.

Toprağa yeteri kadar organik maddenin dönmemesi, top
rak strüktürünün bozulması ile sonuçlanmaktadır.

Genel olarak ülkemizde Nisan, bilhassa Mayıs ve Hazi
ran aylarında düşen sağanak yağışların erozyonu artırıcı 
özellikleri fazladır.

İlkbahar ve yaz aylarında esen şiddetli rüzgarlar, 
strüktürü bozuk kuru toprakta rüzgar erozyonu oluşturmakta
dır. '

Yine aynı mevsimlerde düşen sağanak yağışlar koruma
sız toprakta su erozyonuna yol açmaktadır. Çünkü, meydana 
gelen erozyon, yağışın-şiddetine bağlı olan-kinetik enerjisi 
ile ilgilidir. Halbuki yağışlı bölgelerimizde, örneğin Ka
radeniz kıyılarında yağış miktarı fazla olmasına rağmen, 
birim zamanda toprağa aktarılan enerji nısbeten düşüktür. 
Bitkisel gelişme de yeterli olduğundan, doğal koşullarda ne 
su erozyonu, ne de rüzgar erozyonu söz konusudur.

11.1.1.6. Vejetasyon:
Orman Bakanlığının 1980 yılında yayımladığı envanter 

sonuçlarına göre Türkiye'de 20 199 296 hektar yüzölçümünde 
çeşitli ormanlarla kaplı orman arazisi vardır ki, bu alan 
yaklaşık olarak toplam ülke alanının yüzde 261sını oluştur
maktadır. Toplam orman alanının yaklaşık yüzde 54'ü veya 11 
milyon hektarı koru ormanı, buna karşılık yüzde 46'sı veya 
9 milyon hektarı da değişik kalite ve özellikle baltalık



orman olarak kabul edilir. Oysa ülkemizin ekolojik şartları 
dikkate alındığından ülkemizin en az % 50-55'inin ormanla 
kaplı olması veya orman rejimi altında bulunması ge
rekmektedir.

Ülkemizin en kaliteli çam, göknar, ladin, sedir, meşe 
kayın ve diğer türlerden oluşan doğal ormanları Karadeniz, 
Akdeniz ve Ege Denizi sahil kesiminde bulunan nemli dağlık 
bölgelerde yetişir. Bu nemli sahil bölgeleri ile kurak Orta 
Anadolu bölgesi arasında kalan ve bir geçiş sonu olarak ka
bul edilen bölgelerdeki ormanlar ise aşırı kesim, ağır ot
latma ve yüzyıllar boyu devam etmiş bu ve benzeri kötü kul
lanma gibi nedenlerden ötürü tahrip olmuş ve "Bozuk Orman" 
durumuna dönüşmüştür. Böylece mevcut ormanların yarısından 
fazlası su ve toprak muhafazası görevlerini yapamıyacak ka
dar seyrek durumda bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki sınırla
yıcı ekolojik koşullar, bu ormanların kendi kendilerini ye
nilemeleri yanı gençleştirmeleri için yeterli ve gerekli 
ortam özellikleri göstermediklerinden bu geçiş zonunda son 
derece ciddi erozyon, sel, taşkın ve sedimantasyon sorun
ları görülmektedir.

11.1.1.7 Topoğrafik Durum:
Kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, Güneyde Toros dağları 

sisteminin uzandığı ülkemiz topoğrafik yönden hem yüksek, 
hem de arızalı bir ülkedir. Türkiye'nin ortalama yüksekliği 
1132 m.yi bulmaktadır ve bu değer, bütün kıtaların ortalama 
yüksekliklerinden fazladır. Genel bir değerlendirme ile % 8 
den fazla eğimli alanlar ülkemizin % 80 ini, % 40 dan fazla 
eğimli alanlar % 46 sını kapsamaktadır. Genel olarak eroz
yonun oluşmasını kolaylaştıran eğimli alanlar aşağı yukarı 
ülkemizin dörtte üçünü teşkil etmektedir. Nitekim doğal 
bitki örtüsünün tahrip edildiği eğimli alanlarda kısa süre 
içersinde erozyon başlamış ve topraklar şiddetli bir aşın
maya uğramıştır. Yine akarsu havzalarından eğimin fazla ol
ması sağanak yağışlar esnasında sellerin kısa sürede ana 
yatakta toplanmasına, anı sel ve taşkın olaylarının meydana 
gelmesine ve sellerin aşırı derecede çeşitli boyutta malze
me taşımasına, sellerin yayıldığı alanlarda da birikme 
olaylarının artmasına neden olmaktadır. Ote yandan, yapılan 
bir araştırma(9)havzaların fizyografik özelliklerinden mak
simum kot farkı ile arazinin ortalama yükseltisinin erozyo
nun oluşumu üzerinde en önemli etkiye sahip bulunduklarını 
göstermiştir.



11.1.1.8. Jeolojik Durum:
Ülkemizde toprak örtüsünün tamamen sıyrıldığı eğimli 

alanlarda erozyonun şeklini, şiddet ve seyrini, jeolojik 
yapıyı oluşturan ana materyalin-pekişme durumu, bünye özel
liği, yağış sularını tutma ve geçirme kapasitesi gibi-fi
ziksel özellikleri ile ana depoda bulunan eriyebilir anyon 
ve katyonların miktarları gibi ana deponun kimyasal özel
likleri tayın etmektedir. Genel olarak ülkemizde en fazla 
aşınan ve sellere en fazla malzeme veren kaynaklar kumlu, 
siltli, çakıllı olan pekişmemiş veya az pekişmiş araziler 
ile bünyesine su aldığında kısa sürede eriyebilen tuzlu ve 
alkali maddeler bakımından zengin siltli ve killi depolar
dır .

Ulkemızcje aşınmaya en fazla uğrayan arazilerin başın
da Kuzey Anadolu ve Toros dağları kuşağında yaygın olan 
Kretese ve Eosen yaşındaki flişler (kum, silt, çakıl, ki
reçtaşı tabakalarının ardalanmasından meydana gelen arazı), 
İlgaz ve Sultandağlarındakı epimetamorfik yeşil renkli klo- 
ritli-serizıtli şistler, grafit ve talk şistler, Orta ve 
İçbatı Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olan kumlu 
siltli, killi, çakıllı Neojen depoları, Bozdağların Kuzey, 
Aydın dağlarının güney yamaçları boyunca uzanan Pliyo-Kuva- 
terner kumlu-çakillı depoları, Orta Anadolu'nun güneydoğu
sunda Ürgüp-Nevşehir arasındaki ve kuzeyde Bolu-Kızılcahamam 
ile doğuda Kars-Sarıkamış arasında uzanan volkanik kül, tüf 
kum depoları gelmektedir.

Öte yandan kurak ve sıcak iklim şartları altında Ana
dolu'nun kapalı havzalarında çökelmiş olan Oligo-Miyosen 
yaşlı tuzlu, alkali maddeler bakımından zengin, killi, 
marnlı, kumlu ve jipsli depolarda kimyasal erozyon ön plana 
geçmiştir.

Ülkemizde bazı anakayalar üzerinde oluşan toprak 
aşınması, kayalık-taşlık alanların ortaya çıkmasına ve do
layısıyla buraların VIII. sınıfa giren araziler halinde 
kalmasına yol açmıştır ve açmaktadır.

11.1.1.9. Ormancılıktaki Hatalı Uygulamalar:
Orman yolları yapımında erozyonu önleyici hususlar 

üzerinde yeterince durulmaması, yolların yer yer erozyonun 
başlaması için elverişli koşulları yaratmasına neden olmak
tadır.



Bölmeden çıkarmanın genellikle sürütme şeklinde ya
pılması da çoğu yer ve durumlarda erozyonu hızlandırmakta
dır. Ayrıca traşlama kesimlerinin iklim, toprak ve eğim ko
şulları dikkate alınmadan uygulanması ve traşlanan alanların 
uzun süre çıplak bırakılması, üretim çalışmalarının neden 
olduğu erozyona ait tipik örneklerin meydana gelmesindeki 
başlıca nedenlerdir.

Ormanda ve özellikle gençleştirme alanlarında otlat
manın önlenememesi de buraların giderek yabani aşmasına ve 
topraktaki sıkışma nedeniyle yüzeysel akışın, dolayısıyla 
da erozyonun hızlanmasına yol açmaktadır.

Orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, 
yurdumuzda her yıl ortalama 6300 hektar ormanın tahribine 
ve bu aj.an. arın )ılzp1 ^ir toprak erozyonu sonucunda birkaç 
yılda elden çıkmasına neden olmaktadır. Öte yandan, yamaç 
arazilerdeki bozuk orman alanlarının ve fundalıkların orman 
kapsamı dışına çıkartılarak tarıma tahsis edilmesi de büyük 
bir yanılgı içinde sürüp gitmektedir. Böyle yerlerde bir 
0j-çüde toprak koruma önlemleri alınarak toprak işlense dahi 
toprağın su ve besin kapasitesini arttıran dolayısıyla verim 
gücünü sağlayan kıl bölümünün nisbeten kısa bir sürede yü
zeysel akışla taşınıp gittiği anlaşılmıştır.

Ormanların usulsüz kesimlere, tarla açma ve yerleşme
lere, böcek zararlarına ve çeşitli hastalıklara karşı koru
namadığı ve böylece toprağı koruyucu niteliklerini kaybet
tiği alanlarda da erozyon hızla artmaktadır. Bu nitelikteki 
orman alanı yüzdesi arttıkça bu alanlardan taşman toprak 
miktarı da büyümektedir.

Yukarıda kapsamı, önemi ve nedenleri açıklanan toprak 
erozyonunu önleme konusunda 5. BYKP dönemine kadar OGM'ce 
yapılan çalışmalar Tablo 1551 te gösterilmiştir.

Bu tablodan izlenebileceği gibi gerek plan dönemi ön
cesinde, gerekse I.,II.,II. ve IV.5 yıllık plan dönemlerin
de yapılan erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmaları arzu 
edilen ve planlanan düzeye ulaşmamıştır. Ancak V.5 yıllık 
plan döneminde hedeflenen proğramlara erozyon kontrolü açı
sından oldukça yaklaşır sağlanmıştır. Durum tablo 156'da 
gösterilmiştir.

Böylece 1983 yılına kadar 5000 ha. da olan yıllık 
erozyon kontrolü uygulamaları % 300 artırılarak V.5 yıllık 
plan döneminde öngörülen yıllık 17.000 ha. seviyesine ulaş-



Tablo:155-V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine Kadar 
OGM'ce Yapılan Erozyon Kontrolü ve Mer'a 
Islahı Çalışmaları:

Dönemi Eroz.Kont.(Ha) Mer'a Islahı 
(Ha)

Plan öncesi dönem (1955-1962) 14 806 961
I.Plan dönemi (1963-1967) 39.886 7 000
II.Plan dönemi (1968-1972) 20 152 5 682
III.Plan dönemi (1973-1977) 29 635 13 925

-1978 5 360 3.332
IV.Plan dönemi (1979-1983) 29 222 13.858

tırılmaya gayret edilmişse de 1987 yılına kadar bu çalışma
lar için devletçe ayrılan kaynakla 15 000 ha. erozyon kont
rolü çalışması yapılabilmiştir. 1988 yılında döner sermaye 
bütçesinden de kaynak ayrılarak çalışmalarda ikinci bir 
hamle yapılmış ve toplam program dağılımı ortalamasında 
plan hedeflerine ulaşılmıştır. Mer'a ıslahında ise V.5 yıl
lık plan döneminde de hedefe ulaşılamamış, ortalama yıllık 
3 600 ha. da kalınmıştır. Bunun ise asıl sebebi.

Ağaçlandırma çalışmalarından gözü korkan halkın buna 
karşı çıkması,

Mer'a ıslahı konusunda gerekli eğitimin yeterince 
verilmeyişi,

Ihblo:156-V.5 Yıllık Plan Dönemindeki Erozyon Kont
rolü ve Mer'a Islahı Program ve Osrçek- 
leşrre Durumu:

Plan
Donemi

Yılı
HTozyon 
Prcıjram 

(te )

Kontrolü 
CiTçekleşne 

(ha )
%

Mer 'a 
Program 

(ha)

Islahı 
Gerçekleşne 

(ha )
%

1984 15 000 12 b08 84 3 000 i 838 61

1985 17 000 15 907 94 5 000 3 395 68
1986 1 3 000 12 520 93 3 000 2 189 73

V 1987 15 000 14 2b4 93 3 000 2 460 82
1988 25 540 - - 4 000 - -

1989 28 000 - - 5 000 - -

TOPLAM 98 540 55 2 99 20 000 8 044



Mer'a ıslahının hayvan ıslahı ile birlikte yürütüle- 
mediği için başarıya ulaşamaması,

Hayvan sayısında kısıtlayıcı bir faktör uygulanmadığı 
için aşırı otlatmaya engel olunamayışı,

v.b gibi hususlar gösterilebilir.
11.1.1.10. Ormancılık Sektöründe Brozyon Kontrolü
ve ter'a Islahı ile İlgili Kuruluşlar:
Ülkemizde, bilhassa yukarı havzalarda erozyon kont

rolü ve ner'a ıslahı çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir. Aşağı havzalarda ise söz konusu çalış
malar Thrım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Proje ve Uygulama Genel Mü
dürlüğü faaliyetleri içersinde yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan yukarı hav
zalardaki erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmaları 24 
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 adet Toprak Muhafaza ve 
Mer'a Islahı Thtbıkat Grup Müdürlüğü ve 24 adet Ağaçlan
dırma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştırilrrektedir. 
"I&şra Iteşkılatı Görev Yönetmeliği "nde, Toprak Muhafaza 
ve Mer'a Islahı Grup Müdürlüklerine yer verilmeyişi, 1988 
yılına kadar da hala bu kuruluşların gerçekleştırılmeyişi 
ve uygulamaların hali hazırcfe ıdareten yaptırılması sebe
biyle erozyon kontrolü ve Mer'a Islahı faaliyetlerini yü
rüten söz konusu Grup Müdürlüklerinin yeterince personel 
ve teşkilat açısından takviye edilememesine ve mevcut 
uzman personelin gittikçe erimesine sebep olmaktadır.

Toprak Muhafaza ve Mer'a Islahı Grup Müdürlüklerinin 
olmadığı yerlerdeki küçük havzaların erozyon kontrolü ve 
mer'a ıslahı uygulamaları Devlet Orman İşletme Müdürlük
leri bünyesinde görev yapmakta olan Ağaçlandırma Şeflik
leri vasıtasıyle yürütülmektedir.

11.1.1.11. Mevcut Kapasite ve Kullanımı:
Büyük problem teşkil eden havzalarda çalışması dü

şünülen Toprak Muhafaza Gruplarının hem takviye edilmesi, 
hem de adetlerinin çoğaltılması, problemlerin çözümüne 
bir an önce ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır.

Ancak, uzun yıllar erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı 
konularında çalışmış, bu konucb yeterli bilgi ve deneyim 
birikimi olan teknik elemanların uygun bir düzenleme ve 
görevlendirme ile yine bu alanda hizmet vermelerinin sağ
lanması, rasyonel ve ülke yararına bir davranış olacaktır.
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1982 yılından sonraki son reorganızasyon hareketi 
sonucu ve kuruluş kanunu ile Toprak Muhafaza ve Mer'a 
Islahı T&tbikat Grup Müdürlüklerinin kuruluşu olrramasına 
rağmen, halen eski Grup Müdürlükleri bu faaliyetlerin 
ağırlığını yüklenmiş bulunmaktadır. hblenuygulamalarımızı 
gerçekleştiren teknik personel durumu Tablo 157'de göste
rilmiştir.

Ilerıki yıllarda yapılacak çalışrraların daha çok 
olacağı ve büyük havzalarda şantiye usulü çalışılacağı 
düşünülürse mahalli işgücü açığı doğacak, bu da ancak 
geçici işçilerle karşılanmaya çalışılacaktır.

Ayrıca ücretlerin oldukça yüksek görünmesine karşın 
vergi ve sigorta primi gibi kesintilerin çokluğu yüzünden 
işçinin eline çok az para geçmekte, bu yüzden de kaliteli 
işçi temini güçleşmektedir. Dolayısıyla düşük ücretli ka
litesiz işçilerle işin verimi ve başarı durumu da düşmek
tedir .

Tüblo:157-Sektörün İstihdam Durumu(1986-1987 Yılla
rına GÖre):

İş Gücu
Erozyon Kontrolü 

1986 1987 Toplam
Mer'a Islahı 

1986 1987 Toplam Ge ne 1
Orta 
Topla m

yüksek Iteknik 70 75 145 60 65 125 2 70 13

Icfarı - - - - - - 33

Orta Ifcknık - - - - - - 1

Nfcmur - - - - - - - 37

işçi Düz(x) 6521 6723 13 244 715 74 7 1462 14 706 735

Kalifiye 180 216 396 12 24 36 432 21

11.1.2. SORUNLAR:

Erczyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmalarıyla il
gili olarak bugün Türkiye şu ana sorunlarla karşı karşı
yadır:

- Düzensiz yerleşmenin arazi kullanımına olumsuz
etkisi

- Halkın, toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar 
konusunda yeterince eğitünemesi nedeniyle araziden bı-

(x) Thblocfe işçi hanesindeki rakamlar adam/yıl olarak 
gösterilmiştir.



lınçsiz bir şekilde yararlanması,

- Mülkiyet sorunun çözümlenmemiş olmasından dolayı 
planlanan çalışmaların gerçekleşmemesi durumunda ise ko
runa güçlükleriyle karşılaşılması,

- Eöraj yapılan alanlarda önceden yapılması gerekli 
olan toprak ve su muhafazası tedbirlerinin alınmaması 
(K.î'teraş ili dahilinde yapılan Kartalkaya barajı, çağla - 
yanoerıt havzasından gelen materyallerle dolmak üzeredir)

- Erozyon kontrolü ve rtıer'a ıslahı amacıyla ele 
alınan büyük havzalarda halkın arazı üzerine olan baskı
sını azaltmak üzere sosyo-ekonomik yönden alınma sı gerekli 
önlemlerin yetersiz oluşu,

- Erozyon kontrolü ve rrer'a ıslahı çalışmaları ya
pan çeşitli devlet kuruluşları arasında olması gereken 
işbirliğinin arzu edilen düzeye ulaşamaması,

Konunun önemi Devlet tarafmcbn anlaşılmış olma
sına rağmen erozyon kontrolü ve rrer'a ıslahı için ayrılan 
parasal kaynağın çok yetersiz kalışı,

- Proje uygulama alanlarında çalışmaların açık hava 
koşullarında yapılması nedeniyle bu çalışmayı yürüten 
personel ve işçinin konut ihtiyacının yeterli ölçüde sağ
lanamaması ,

- ç&lıştırılan işçilere asgari ücret düzeyinde para 
ödenmesinden dolayı yeterli sayıcfe ve nitelikte işçi sağ
lamakta güçlük çekilmesi.

1 1 . 1 . 3 .  ÜLKE İMKANLARI:

Ülkemizde toprak erozyonunun önlenmesi ve rrer'a ıs
lahı konusunda çalışmalar yapmak üzere yasal olarak gö
revlendirilmiş Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar bulunmak
tadır. Bu kuruluşlardaki teknik eleman, bilgi ve teknoloji 
birikimi yeterlıdır. Ancak kuruluşlar arasında birlikte 
çalışma olanağı sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler 
bugüne kadar gerçekleştirilmemiştir. Bu düzenlemelerin 
yapılması ve yeterli parasal kayrağın eksiksiz sağlanması 
durumunda Türkiye'de erozyonla mücadelenin daha etkin 
olacağı ve başarıya ulaştırılabileceği inancındayız.

11.2 .  DİĞER MEMLEKETLERDEKİ DURUM ve KARŞILAŞTIRMA!.AR

Türkiye dünyada en fazla erozyona uğrayan Güney



Güneydoğu Asya Kuşağı içerisine girmektedir ve yüzölçümüne 
göre denizlere en fazla materyal veren ülkelerin taşında 
gelmektedir. Ülkemiz, yüzölçümü yönünden Avrupa kıtasının 
yaklaşık onüçde bırı kadar olduğu telde bu kıtadan taşı
ran materyalden(320 milyon ton/yıl) daha fazla materyali 
(380-450 milyon ton/yıl) denizlere akıtmaktadır. (Atalay, 
1980). Yine Türkiye'de birim alandan taşınan materyal 
miktarı Kuzey Amerıkadan 6 kat, Afrıkadan ise 22 kat faz
ladır. Şöyle ki, Tuna nehri yılda ortalama 21.4, Volga 
20.7 milyon ton yüzer halete malzeme taşırken, Türkiye'de 
Kızılırmak 54.6, Fırat Dutluca istasyonunda 108, Birecik 
de ise 73.4 milyon ton malzeme taşımaktadır. Genel olarak 
ülkemizde normal erozyondan 6 misli daha fazla aşınna-ta- 
şınrra olmaktadır (Atalay, 1981).

Bu kısa karşılaştırmadan sonra diğer ülkelerde 
erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmalarını gözden ge
çirelim::

İtalya, Avrupa'da arazi ıslahı ve toprak koruması 
hareketinde öncü olmuştur. Bu ülkede 1929 yılında hertürlü 
arazi ıslah çalışmaları Müsteşarlık düzeyindeki bir tek 
yetkili kuruluşun sorumluluğuna verilmiş, bu çalışmalar 
kırsal nüfusun yaşama düzeyinin yükseltilmesi ve tarımsal 
üretimin arttırılması yoluyla ulusal ekonominin gelişti
rilmesi amacına yönlendirilmiştir.

Islah konusundaki fiili çalışmaların çoğu koopera
tif tipindeki kuruluşlar(consorzı) tarafından yürütülmüş
tür. I3u kuruluşların başlattığı plan uygulamaları hükü
metçe kontrol edilip oraylandıktan sonra , bunlara devletçe 
para yardımı yapılması yolu seçilmiş, çalışmaların gidişi 
de zaman zaman demetlenmiştir. Devlet yardımının şekli ve 
miktarı, projelerin ülkeye sağlayacağı yarar açısından, 
önemine göre belirlenmiştir.

Caba sonra, 1952 yılında çıkarılan bir kanunla or
man, mer'a ve tarım alanlarının sorunlarını topluca ve 
havzalar itibariyle çözümlemek amacıyla her türlü ıslah 
çalışmalarının, yeni kurulan Dağ Ekonomisi ve Orman Cfenel 
Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğuna verildiğini görüyoruz 
Halen İtalya 'da havzalar, özel sorunlarına bağlı olarak 3 
kategoride toplanmış bulunmakta, bu havzalarda toprak ko
ruması ve su düzenlemesi ile birlikte orman ve mer'a ana
ra jmanı büyük önem taşımaktadır. Esas itibariyle dağlık 
bölgelerde buluran ornan ve mer'alara yalnız teknik ve



ekonomik açılardan kakı lira inak ta, aynı zamanda ve kazen 
daha efe öncelikli olarak bunların oyradıkları koruyucu 
(erozyon ve sedimantasyonu önleyici) rol gözönünde bulun
durulmaktadır. 1952 tarihli kanuna göre sel derelerinin 
ıslahı, toprak koruma ağaçlandırma ve su-tarım anenajnanı 
konuları kamu çalışmaları kabul edilerek masraflarının 
tamamı Devlet tarafından karşılanmıştır. Bataklık kuru
tulması, kumul tesbiti, rüzgar perdeleri, sulama kanalları 
yol ve bina inşaatı, sahipli küçük arazilerin toplulaştı- 
rılması, mer'a ıslahı vb. çalışmalara % 92 ye kadar devlet 
yardımı yapılmaktadır. Sulama ve İçrre suyu sağlanması, 
özel amaçlı yol yapımı ve onarımı, hava hattı tesisi, köy 
evleri inşaatı her türlü dikımler, süt peynir ve şarap 
kooperatifleri, fidanlıklar, selekte tohum üretim merkez
leri, elektrik tesisleri vb. işler içinde % 87,5 e kadar 
yardım yapılmakta, ya da çok az faizli kredi verilmektedir

Avrupanın dağlık kısımlarında erozyon kontrolü ça
lışmalarına daha Orta çağ'da başlanmış, fakat bu çalışma
lar, sel kontrolü ve mer'a ıslahı sorunlarının yanında 
ikinci planda kalmıştır.

Bu araefe Fransa'da orrman ve mer'alarm aşırı ölçüde 
tahribinin olumsuz sonuçları yaygınlaşınca, 1859 tarihin
de sel kontrolü amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına ağır
lık veren bir orman kânunu çıkarılmıştır.

Daha sonra, sellerin sadece ağaçlandırma ile tama
men kontrol altıra alınamıyacağı anlaşılarak, Fransız 
hükümeti tarafından 1882 yılında, ner'aların geliştiril
mesi ve baraj ya da nehir kıyıları tahkimatı gibi teknik 
yapıların inşası için aktif bir kampanyaya girişilmiş, bu 
çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir.

1952 tarihli Fransız Orman Kanununda dağlık arazi
nin muhafaza ve ıslahıma ilişkin hükümler, orman idaresine 
dağlık arazi ve rrer'alarda erozyon henüz çok fazla iler
lememiş olsa bile, mülkiyeti kime ait olursa olsun, gerek 
gördüğü zaman yasaklamaları uygulama yetkisi verilmektedir 
Aynı kanuna göre, ıslahı ele alınan bir havzada orman 
idaresi, bir an önce toprak korumasını sağlamak anacıyla 
her türlü arazıde-arazinin kullanma şeklini değiştirmeden 
uygun gördüğü önlemleri alır; ancak, kamu yararı yönünden 
ele alınan bu havzalarda yapılan ıslah çalışmalarına kar
şılık devlet, arazı sahibinden herhangi bir tazminat is
teğinde bulura naz.



Erozyonu ve selleri kontrol altına almak üzere 
Fransa'da yapılan çalışmaların başarıca ulaşması üzerine 
Avusturya'da da benzer yöntemler benimsenmiştir. Bununla 
birlikte, ağaçlandırılmak üzere cfeha fazla sata ayrılma
sına pek niyetlenilmemiş ve sellere doğrudan doğruya maruz 
olan bölgelerde, derelerin aşağı kısımlarında yapılan 
kontrol tesislerine gereğinden fazla bel bağlanmıştır.

Ancak sellerin kontrolü anacıyla yeter sayıda ve 
büyüklükte barajların yapılması çok rrasraflı olduğundan 
ve sadeoe derelerin aşağı kısımlarında yapılan tesislerin 
tek başlarına yetersiz kaldıkları görüldüğünden, havzala
rın yukarı kısımlarında geniş çapta uygulanacak bir kont
rol önlemi olarak ağaçlandırma, en pratik yol kabul edil
miştir.

Almanya 'da taşkınlara konu olan nehirlerin çoğu ka- 
ralize edilmiş olup, erozyon ve sel kontrolünü esas alan 
bilimsel bir arrenajmara tabı tutulan ormanların dağlardan 
inecek selleri kontrolde daha etkili olmaları sağlanmıştır

İsviçre'de Fransa ve Avusturya'da olduğu gibi eroz
yon ve sel kontrolü amacıyla daha çok dağlık mıntıkalar
daki derelerin enine objeler (özellikle taşıntı barajları) 
ve dere kıyılarını stabil duruma getirmeye yarayan yapı
lar vasıtasıyla düzene sokulması üzerinde durulmaktadır. 
Ayrıca İsviçre'de rrer'a çayır vejetasyonunundevamlılığını 
sağlamak üzere çaba gösterilmektedir.

Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Polonya, Çekoslo
vakya ve hfecaristan'da erozyon kontrolü dağlık arazide 
genellikle yamaçları teraslamak suretiyle, sel kontrolü 
ise beton taşıntı barajları yapmak ve havzaları ağaçlan
dırmak suretiyle sağlanmaktadır.

11.3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER:

Türkiye'de bugüne kadar yapılan etüd envanter ve 
avan projelerden tesbıt edebildiğimiz kadarıyla acilen 
erozyon kontrolü tedbirleri alınması gerekli 850.000 ha. 
çok şiddetli, 2 milyon ha. orta şiddetli erozyon olduğu, 
önemli sel dereleri ve baraj havzalarında aoele tedbir 
alınması c^reken bir milyon hektar hazine arazisi mevcut 
olduğu düşünülürse, toplam olarak 3 850 000 ha. alanda 
erozyon kontrolü tedbirleri alınması gereken arazı olduğu 
ortaya çıkmaktadır.



Verimli yurt topraklarının erozyonla taşınıp gitme
sinin önlenmesi, kara ve demiryolu, köprü ve baraj gibi 
kamu yatırımlarının korunması, meskun mahallerin ve tarım 
alanlarının taşkınlardan kurtarılması amacıyla önümüzdeki 
5 yıllık süre içinde su ve rüzgar erozyonuna karşı kont
rol tedbirlerinin alınması planlamaktadır.

Ayrıca memleketimizin çok büyük problemlerinden 
birisi olan ve bugüne kadar aşırı ve düzensiz otlatmalarla 
niteliği bozulmuş ve çıplaklaşma sonucu erozyona maruz 
kalmış, 3,5 milyon ha. orman üstü(Alpin), orman kerarı ve 
oran içi mer'a potansiyelimiz bulunmaktadır. Ancak bu 
alanın yarıdan fazlasının onarılmak suretiyle yeniden 
mer'a haline getırileneyecek durumda olduğu tesbit edil
miştir. Bugün ıslahı mümkün görülen 1,5 milyon ha. tuta
rındaki oran ıçı ar 'aların alınacak bir seri tedbirlerle 
yurt ekonomisine katkısı artırılana çalışılacaktır.

Bu plan döneminde (1990-1994) 153 800 ha. erozyon 
kontrolü ve yılda ortalaa 15.000 ha. olak üzere toplam 
75 000 ha. mer'a ıslahı çalışası yapılası hedeflenmiş
tir. Thblo 158'de hedeflenen erozyon kontrolü ve a r ' a  
ıslahı çalışaları ve bakımları gösterilmiştir.

Her ne kadar ülkemizdeki erozyon durumu ve bunun 
yarattığı sorunların büyüklüğü karşısında VI.5 yıllık 
plan döneminde öngörülen hedefin yetersizliği dikkat çe
kerse de, V.5 yıllık plan dönemindeki hedefin gerçekleşa 
oranı gözönünde tutulduğunda, VI. plan dönemi için yapıl
ası gerekli görülen 153 000 hektarlık erozyon kontrolü 
çalışası ile 75 000 hektarlık oran ıçı mer'a ıslahı he
definin oldukça yüksek tutulduğu anlaşılır. Ancak; verilen 
bu hedef, bugünkü yetişkin teknik personel, araç ve gereç 
durumunun gelişası dikkate alınarak gerçekçi bir biçimde 
saptanmıştır.

Mevcut sorunların ortadan kaldırılası, Önerilen 
tedbirlerin zaanında alınası ve bu sahada çalışan tek
nik işgücünün artırılması durumunda, kaybolan yurt top
raklarının yerinde tutulası için hedef alınan çalışalar 
büyük Ölçüde artırılabilir.

1 1 . 3 . 1 .  Personel ve İstihdamı:

Erozyon kontrolü ve a r ' a  ıslahı çalışalarını y/ü- 
rüten teknik personelin büyük bir bölümünü^ Oran Genel 
Müdürlüğünün bugünkü yapısı içersinde aynı zaanda ağaç-



landırma çalışmalarıyla da görevli bulunması nedeniyle 
sadeoe erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı konusunda 6. BYKP 
döneminde istihdam edilecek teknik eleman sayısı burada 
verilememiştir. Ancak önerilen yasal ve idari tedbirler 
ve çalışmalar havza amere jmanı esaslarına uygun olarak 
yürütülürse teknik ve idari personel sayısını gerçekçi 
bir biçimde belirlemek mümkün olabilir.

Tablo 158 - VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde Erozyon Kontrolü ve 
Mer'a Islahı Hedefleri

yatırımın
Karakter LStıqı 1990 1991 1992 1993 1994 Toplam

Erozyon Kontrolü 

Tesis (100U Ha.) 30. 31. 32. 34. 39. 166.
Bakım (1000 Ha.) 69 79 80 80 90 398
Bekçi Barakası (adet) 10 10 10 10 10 50
işçi Barakası (adet) 15 15 15 15 15 75

Mer'a Islahı

Tesis (1000 ha.) 8 8 8 8 8 40

Bakım (1000 ha.) 30 30 30 30 30 150
Bekçi Barakası (adet) 5 5 5 5 5 25
işçi Barakası (adet) 8 8 8 8 8 40

11.4. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER VE ÖNERİLER:

Ülkemizde hayati önem taşıyan sorunların başında 
gelen erozyonu en düşük düzeye indirmek için gözönünde 
tutulması gerekli olan ilkeler ve alınması öngörülen ted
birler aşağıda ara hatları ile verilmiştir:

1- Toprak ve su muhafazası ile ilgili bir problem 
aralizi yapılmamıştır. Kamu sektöründe, barajlarda sil- 
tasyon ve sedimantasyonla ilgili kafi miktarda bilgi mev
cuttur. İlgili kuruluşlar bir araya gelerek çalışmalara 
nereden, ne zaman ve nasıl başlanması lazım geldiği husu
sunda yurt çapında bir karara varmış değildir. Orman Genel 
Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi mümessillerinden teşekkül edeoek bir heyet, 
Devlet Su İşlen Genel Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde, 
mevcut bilginin elden geçirilmesi ilk adım olmalıdır. Bu 
heyetin ödevi, tesbit edilecek bir ara stratejiye göre, 
mevcut ve yapılmakta olan baraj havzalarında arazi kulla-



mmı ve ıslahı ile sedımantasyonun azaltılması yollarını 
ararrak ve özellikle, her baraj havzasına bir öncelik sı
rası vermek olnralıdır.

Bundan sonra, baraj havzalarında sedıment kayrakla
rının tesbıtı öncelik sırasına göre seri istikşaflarla 
belirlenmelidir. Uydu fotoğrafları yardımıyla bu istik
şaflar kısa zartanda yapılabilir. Şüphesiz GAP ön sıralar
da öncelik alacaktır. Bu suretle taraj göllerini etkileyen 
toprak ve su kayrakları problemleri tesbıt edilmiş ola
caktır .

2- Ülkemizin bütün bölge ve yöreleri için arazı ka
biliyet sınıfları gözönünde tutularak birim sahadan alı
nacak en kaliteli ve prodüktıf ürünlerin ayrıntılı biçim
de tesbit edilmesi ve uygun toprak ve su koruması önlem
lerinin belirtilmesi gereklidir.

3- Orrtarı içi ve dışı mer'a alanlarının kesin sınır
ları ile tesbıt edilmesi, otlaklarda otlatma süresi ve 
otlatılacak hayvan sayısının saptanması zorunludur.

Orman dışı mer'alarda ıslah çalışmaları yapacak 
resmi kuruluşlar kanunlarla belirtilmeli ve geniş kapsamlı 
bir Mer'a Kanunu çıkartılmalıdır.

4- Erozyona uğrayan alanların ıklım, topra k, a ra ka ya 
topağrafya ve doğal vejetasyonu dikkate alınarak ağaçlan
dırma ve otlandırma faaliyetleri rasyonel ölçüler içer
sinde değerlendirilmelidir.

5- Şiddetli erozyora uğrayan ve toprak örtüsü tama
men aşınan alanlarda, ara materyalin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin ayrıntılı olarak tayın edilmesi ve sonra 
otlandırma ve ağaçlandırma faaliyetlerine girişilmesi ge
reklidir.

6- Erozyon ve selin kaynaklandığı yukarı akarsu 
havzalarında yeterli tedbirler alınmadan aşağı havzalara 
erozyon kontrolü ile ilgili yatırım yapılmamalıdır.

7- Erozyon, sedimantasyon, sel ve taşkın zararları 
ve su yetmezliği gibi önemli sorunların çözümü, bu konu
larda yeterli sayı ve nitelikte araştırma yapmayı zorunlu 
kılmaktadır. Bölgesel ve yöresel koşullar bakımından büyük 
farklılıklar gösteren yurdumuzda bu yönde yapılacak araş 
tırmalara gereken önem verilmeli ve yeterli malı kaynak 
sağlanmalıdır. Bu yöndeki DPT girişimleri desteklenmeli
dir.



8- Erozyon ve sel kontrolü bakımından önemli olan 
havzalardaki orman salalarında, geniş alanlarda traşlama 
kesimlerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

9- Arazı kabiliyet sınıfları takımından tarım dışı 
kalması gereken alanlarda, yani orman ve rrer'alarda dev
letin denetimini kesin olarak sağlayıcı yasalar güçlendi- 
r i İnelıdir. Arazının yanlış kul lanı İrasını önleyici yasa
lar yürürlüğe konulmalıdır.

10- Havza amerajranı yasası çıkarılarak erozyon, 
sel-taşkın ve sedimantasyon sorunu bulunan havzalarda 
planlama, projelendirme ve uygulara aşamalarında OGM, DSİ 
ve Köy Hizmetleri gibi ilgili kuruluşlarla etkin bir bi
çimde işbirliği sağlanmalı ve bu araçla adı geçen kuru
luşların program ve bütçelerinde gerekli düzenlemeler ya
pılmalıdır. Bu konuda DPT Ormancılık Sektörünce 1983 yılı 
programında öngörülen "Ülke arazisinin % 75'i dolayında 
bir alanda hüküm süren erozyonla mücadelede havza amere j- 
man esasları dahilinde hareket edilecek, ORMAN, KÖY HİZ
METLERİ ve DSİ gibi konu ile ilgili örgütlerin yağış hav
zası bütünlüğü içinde müşterek çalışabilmelerini sağlaya
cak yasal ve teknik düzenlemeler yapılacaktır" şeklindeki 
tedbir desteklenmeli ve işlerlik kazandırılmalıdır.

Bu düzenleme ve işbirliğini gerçekleştirmekle so
rumlu olan bir "Birimin" oluşturulması ve bu birırme yasal 
yetkilerin verilmesi gereklidir.

11- Erozyon ve sel kontrolünün etkili olabilmesi 
için hayvan otlatmasının, ülke gerçekleri gözönünde tu
tulmak suretiyle bilim ve tekniğin gereklerine uygun ola
rak düzenlenmesi gerekmektedir. Böyle bir düzenleme mer'a 
ve otlatma yasasının çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Bu 
yasada mer'aların bakım, ıslah ve geliştirilmesi ile 
ner'alardan yararlanma koşullarını mer'aların genişlik ve 
kapasitelerine göre hayvan sayısının ve otlatma süresinin 
tesbitı ve hayvan sahiplerinin yükümlülükleri vb. düzen
leme ile ilgili hükümler yer almalıdır.

12- İlk defa 1988 yılında Orman Genel Müdürlüğü, 
döner sermaye bütçesinden erozyon kontrolü çalışmalarına 
kaynak ayırmıştır. Bu kaynağın daha da artırılması uygu
lamaların hızlanmasında faydalı olacaktır.

13- Bilindiği üzere Ağaçlandırma Gene 1 Müdürlüğü' nün 
kapatılmasından sonra erozyon kontrolü ve orman içi



ner'alarm ıslahı çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tara
fından yürütülmekte olup söz konusu kuruluşun diğer yoğun 
çalışmaları arasında bu konulara daha fazla ağırlık ve
rilmesi için gereken yapılmalıdır. Bu cümleden olarak, 
yurdumuz için hayatı önem taşıyan ağaçlandırma erozyon 
kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmalarını yürütmekle görevli 
ayrı bir Genel Müdürlüğün yeniden kurulmasına yarar gö
rülmektedir.

14- Erozyonun sorun olduğu birçok yer ve durumlarda 
arazinin tam korunmaya alınması, erozyon sorununu önemli 
Ölçüde yavaşlatmakta, hatta erozyonun yarattığı sorunlar 
böylece başka tedbirler almağa gerek kalmadan ortadan 
kalkabılmektedır. Bu husus üzerinde önemle durulmalıdır.

15- Erozyonu önlemenin en emin ve ekonomik yolu, 
onun başlamasına engel olmaktır. Bu nedenle herşeyden önce 
konunun Önemi kamu oyuna yeterince anlatılmalıdır. Bu 
arada toplumda köklü bir çevrebılinci yaratılabilmesi 
amacıyla, ilk okullarda başlamak üzere tabiat korunması 
ile ilgili konulara ağırlık verilmelidir.

16- t-alkın anlayacağı düzeyde toprak koruması, top
rağın işlenmesi ve ıslah edilmesi, otlatma ve hayvancılık 
konularını da içeren yayınların çoğaltılması ve kırsal 
alanlara dağıtılması gereklidir.

17- Özellikle televizyonda ülkemizde erozyon ve 
taşkına uğrayan alanları konu alan programlar artırılmalı 
erozyonu meydana getiren nedenler ve erozy'onun doğayı ke
mirici etkileri üzerinde durulmalı ve bilhassa erozyonun 
acı zararlarını anlatıcı programlar sürekli olarak yayın
lanmalıdır.

18- Orman köylüsüne, öncelikle işlendirme (istihdam) 
olanakları hazırlanmalı, nüfusun orman alanlarının başka 
alanlara kaydırılmasını sağlayıcı imkanlar araştırılmalı, 
orman köylüsünün ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faali
yetlerinde devamlı çalışmasını sağlayıcı düzenlemelerin 
yapılması ve bütçe kaynaklarından yeteri kadar ödeneğin 
bu işlere ayrılması sağlanmalıdır.

19- Çevre ve koruma konusunda Devlet Planlama Tteş- 
kilatınca getirilen İcra Planı Ttedbirleri ve Proğram İl
keleri doğrultusundakı çalışmalar yoğunlaştırılmalı kuru
luşun yıllık program hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi 
için gerekli tüm Önlemıler alınmalıdır.
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20- Tarım alanlarındaki erozyon kontrolü tedbirle
riyle rüzgar perdesi tesisi çalışrralarını mecbur ve teşvik 
edici hertürlü tedbir alınmalıdır. GAP projesine bu konu
da öncelik verilmelidir.

21- Barajların projelendirilmesi esnasında su top
lama havzasındaki erozyon kontrolü tedbirleri için gerekli 
finansmanın ve diğer ihtiyaçların dikkate alınması gere
kir. Bunun için barajların fizibilite hesapları yapılır
ken yukarı havza idare ve ıslah tedbirlerini kapsayacak 
yukarı havza arazı etüdünün de ilavesi sağlanmalıdır.

22- Earaj yukarı havzalarında çalışan Orman, Koy 
Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin tek
nik eleman, idari ve mali bakımdan kuvvetlendirilmesi la
zımdır. Aksı takdirde, baraj göllerinin kısa zamanda dol
ması devam edecektir. Bu işlerin daha geniş çapta yapıla
bilmesi için ilk adım olarak Şube Müdürlüğü seviyesindeki 
nevcut ünitelere cfeha yüksek selahiyet ve mesuliyet ve
rilmelidir. çalışmaların başarısı yukarı havza halkı ile 
yakından ilgili olduğuncbn, bu ünitelere, halkla ilişkiler 
birimleri dahil edilmelidir.

2 3- Havza amenajmanı alanında öğretim ve eğitim ya
pan üniversitelerde ayrı formasyon veren birimler kurul
malı ve bu kuruluşlarda yukarı havza araştırmalarına Önem 
verilmelidir.

Kamu sektörü araştırma miesseselerınde yukarı havza 
çalışmaları çok sınırlıdır. Gerekli teknik eleman ve büt
çe imkanları artırılarak bu çalışmaların yurt çapında 
başlatılması ve devam ettirilmesi gelecek bakımından bü
yük faydalar sağlayacaktır.

1 1 . 5 .  SAĞLANACAK YARARLAR:

Erozyon nedeniyle akarsularla taşınan materyal mik
tarı her yıl 380-450 milyon tondur. Irmak, çay ve dere 
boylarıyla tarım alanlarında depolanan iri materyal buna 
cfehil değildir. Çok kaba bir yaklaşımla 1 Kg. materyalin 
yerindeki değerini veya tarımsal üretim potansiyelini 10TL 
kabul edersek, her yıl gayrı safi gelir kaybımız 3,86-4,5 
Trilyon TL. olacaktır.

Bunun dışıncfa her yıl meydana gelen sellerle en az 
100 milyar liralık taşkın ve rusubat zararı, bir çok va
tandaşımızın sel sularında boğulması, nehir ve ırmak boy
larında depolanan materyalden dolayı ekilip biçilemeyen 
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ortalama 100 000 ha. araziden elde edilmesi gereken mil
yarlarca liralık tarım ürünü ve bu 100 000 ha. arazinin 
yöre halkı için istihdam (işlendirme) işgücü gözönüne 
alınırsa yalnız su erozyonunun ülke ekonomisindeki zararı 
astronomik rakamlara ulaşır.

Yapılacak erozyon mücadelesi sonucunda yukarda be
lirtilen zararlar her yıl bir miktar azaltılabilecektir.

Ayrıca bugünkü durumcfe bir de kar efe ortalama 70 kg. 
dolayında kuru ot verimi olan orman içi mer'alar gerekli 
ıslah ve kakım çalışmaları ile geliştirildiğinde, en az 
bir kat fazla ot verimi sağlanmış olur. Bu takdirde 
mevcut orman içi mer'alardan elete edilebilecek yem miktarı 
1 087 800 ton'efen 2 157 600 ton'a ulaşır ki bununefe para
sal değeri (1 kg. mer'a kuru otunun eteğeri en az 100 TL.) 
yaklaşık 216 milyar TL. dir.

Yurt kalkınmasınefe büyük yeri olan kara jların yukarı 
havzalardaki erozyon sonucu sedimentle dolması, erozyon 
kontrolü çalışmalarıyla büyük ölçüete geciktirilecek ve 
barajların hizmet sürelerinin kısalması önemli oranefe ön
lenmiş olacaktır.

Eherji istihsal ve tarım arazisinde sulama için su 
sıkıntısı çeken yurdumuzda, barajlarımız bir katefeha önem 
kazanmaktadır. Nükleer santralların çok pahalı olması ve 
radyasyon tehlikesi karşısıncfe, hidroelektrik santrallar, 
özellikle yurdumuzda geleceğin garantisi durumuncfedırlar. 
Ayrıca, her yıl milyarlarca zararlara malolan sel tehli
kesini de kontrol etmeleri, barajlara bugün verilenden 
dala fazla önem verilmesini adeta zorla makta dır.

Cferek yurdumuzefe, gerekse kaşka memleketlerde yapı
lan çalışmalar barajların sedimentle dolmasının, kabul 
edilir hudutlar efehilinde önlenebileceğini göstermektedir.

Erozyon sonucu verimi büyük ölçüete azalan tarım 
alanlarının erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmaları 
sonunda yeniden verimli duruma getirilmesiyle, geçim 
sıkıntısı yüzüneten büyük kentlere göç etmek zorunefe kalan 
nüfusun bulundukları yerete ülke ekonomisine katkıefe bu
lunmaları sağlanmış olacaktır.
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ORMANCILIKTA ERGONOMİ

12.1. ERGONOMİ KAVRAMI:
Seçtiği ekonomik sistem ne olursa olsun, günümüzde 

tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üzerinde en 
fazla araştırma yapılan konulardan bırı de Ergonomi'dır. 
Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir kı insanın 
çalışması sırasında fizyolojik ve sosyal özellikleri ne 
kadar iyi bilinirse insan-makina sisteminin verimliliğini 
dolayısıyla üretkenliğini artırmak da o kadar olanaklıdır. 
Ayrıca çağdaş düşünceler ışığında çalışanlara insanca ça
lışma koşullarının sağlanması da ancak Ergonomi sayesinde 
gerçekleştirilebilir.

İnsan, makına ve malzemeden oluşan üretim sistem
lerinde Metot Mühendisliği çalışmalarına en büyük katkıda 
bulunan ve uygulamalı bir bilim dalı olan Ergonomi Yunanca 
Ergon-Iş ve Nomos-Yasa sözcüklerinden türetilmiştir.

insanı çalışması sırasında bilimsel olarak ince
lemek"

"insanı doğal yetenekleri içinde en uygun işe yer
leştirmek" veya

"İnsan-makına ve çevre arasında optimum etkileşimi 
sağlayarak maksimum verimi elde etmek" olarak tanımlaya
bileceğimiz Ergonomi ülkemizde de çeşitli kesimlerin büyük 
ilgisini çekmekte ve hızla yaygınlaşmaktadır. Bu konuda 
ilk kez 1968 yılında verilen bir konferanstan sonra ça
lışmalar ilerlemiş ve Birinci Ulusal Ergonomi Kongresi 
1987 yılı -içinde yapılmıştır.

Ergonomi bir yandan uygulamalı bir bilim dalı ola
rak insan-makina sisteminin maksimum randımanla çalışma
sını sağlarken, diğer yandan insanın en rahat, en uygun 
çevre koşullarında çalışması için gerekli bilimsel veri
leri ortaya koymayı amaç edinir. Daha az yorulma, daha az 
ış kazası ve meslek hastalığı Ergonominin amaçları ara
sındadır .

Sanayideki her türlü çalışma yerinin düzeni; masa 
ve sandalye yükseklikleri, kullanılan araç, gereç ve mal
zemenin yerleştirilmesi, enformasyon algılama, matematik 
sistem modelleri, evde mutfak ve banyo tasarımı, okullarda 
sıra, tahta vb.nın tasarımı, Belediye, PTT hizmetleri Er-
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gonomının günlük hayatta karşımıza çıkan uygulanabilir 
alanlarından sadece bazılarıdır.

Çevre koşulları olarak adlandırılan, aydınlatma, 
gürültü, nem, titreşim, zararlı maddeler vb. faktörlerin 
insana en uygun şekilde düzenlenmesi yine Ergonomi!nm 
temel konuları arasındadır. Bu faktörler için belli sayı
sal değerler çalışma yerlerinin tasarımında en büyük yar
dımcı verileri oluşturmaktadır.

Unutmamak gerekir kı sağduyu ve sadece mühendislik 
bilgisi ınsan-makina sistemlerini ancak belli bir düzeye 
getirebilir. Eğer gerçekten bilimsel bir düzenleme amacı 
güdülüyorsa bilimsel Ergonomık bilgiler olmaksızın bu 
amacın gerçekleştirilmesine olanak yoktur.

12.2. ORMANCILIK İŞLERİ VE ÖZELLİKLERİ:
Ormancılık işleri; ormanlardan beklenen mal ve 

hizmet taleplerini karşılamak amacıyla yapılan ormanların 
korunması, mal ve hizmetlerin üretilmesi ve sürekli işle
tilmesi ile ilgili aşağıdaki işleri kapsamaktadır.

- Devirme, dallardan temizleme, uç alma, kabuk 
soyma, tomruklama, sınıflandırma,

Bölmeden çıkarma, yükleme, taşıma, boşaltma,
- Tohum toplama, fidanlık işleri, ağaçlandırma,
- Orman yolu yapımı-bakımı,
- Kültür işleri,
- Meşcere bakımı, gübreleme, budama,
- Derelerin ıslahı,
- Yamaçlarda kaymayı önleyici setlerin yapımı
- Alet ve makinaların bakımı,
- Yan ürünlerin üretimi,
- Orman ve odun koruma,
- Avcılık, balıkçılık,
- Dinlenme, eğlence gibi hizmet üretimi.
Bu işler genellikle ana yerleşme ünitelerinden 

uzak, dağlık arazide çok geniş alan üzerine ^ayılmrş, hava et
kilerine açık, ağırlıklı olarak, büyük fiziksel güç sar
fını gerektirmektedir. Ormancılık işçiliğinin bu özellik
leri nedeniyle, orman işçilerinin teknik açıdan olduğu 
gibi fiziksel yapı açısından da sıhhatli, güçlü ve doğa 
koşullarına (atmosferik basınç, sıcaklık ve nem, buhar, 
toz, ışık, gürültü vb.) dayanıklı olmaları gerekir.
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Ormancılık işlerinin, çok geniş ormanlık alanlara 
yayılmış olması, bu alan içinde işyeri koşulları açısın
dan birçok farklılıklar olması, hedeflenmiş mal ve hizmet 
arzının belli zaman ve ekonomi kısıtlarında gerçekleşti
rilme zorunluğu, ek olarak sürekli işçiliğe geçiş yakla
şımlarının da zorlaması; ormancılık işçiliğinde emek yoğun 
teknolojiden sermaye yoğun teknolojilere geçişi zorlamış 
ve mekanizasyonu getirmiştir. Bu teknolojik değişme, iş
çinin bilgili, becerikli ve yetenekli olmasını gerektirir. 
işçi sınıfının bu düzeye ulaşmamış olması halinde, tekno
lojik geçiş zamansızdır. Zamansız mekanızasyona geçişin 
işgücünde yaratacağı olumsuzluklar ise henüz tamamen ay
dınlanmış değildir.

Ülkemiz ormancılık işleri toplam yıllık talebi, 
ormanlık bölgelerimizin toplam yıllık ış arzından büyük
tür. Dolayısıyla, işgücü arzının tamamı ormancılıkta iş- 
1endırılememektedır. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına 
göre, işlendirme, ağırlıklı olarak koruma, kesme, taşıma, 
mşaat-onarım, ağaçlandırma ve fidanlıklar ış kollarına 
dağılmaktadır. Toplam işlendirme içinde en büyük katılım, 
hasat ve taşıma ışlerındedir. Toplam işlendirmenin çok 
büyük bir oranı mevsimliktir. Sürekli işçilerin toplam 
işlendirme içindeki katılımı % 1-2 arasındadır. Diğer ta
raftan, yılın her mevsiminde ormancılık işinde işçi ça
lıştırabilirle olanağı da yoktur. Başka bir anlatımla, ül
kemiz ormancılık işinde çalışmakta olan işçiler, belirli 
zamanlarda ve kısa sürelerde çalışabilmektedir.

Çok çeşitli ve karmaşık olan ormancılık işlerinin 
rasyonel olarak yapılabilmesi; gerekJı eğitimle yeterli 
beceriye kavuşturulmuş nitelikli işçiliği, ış verimi yük
sek, bakımlı alet, ekipman ve makınaların kullanılmasını, 
işlere göre sağlıklı optımal çalışma metotlarının uygu
lanmasını, yapılacak işlerin daha önceden yeterince plan
lanmasını ve ışın yapılması anında, iyi bir işyeri orga
nizasyonunu gerektirir.

12.3. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ERGONOMİK UYGULAMALAR:
Dünya ormancılık uygulamaları ve tekniklerine 

ilişkin ergonomık araştırmalar ve orman işçilerinin ça
lışma çevresindeki teknolojilerde hızlı değişikliklerin 
değerlendirilmesinde, son 10-15 yıllık dönemde özellikle 
aşağıdaki konularda önemli gelişmeler olmuştur.
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- Ormancılık işlerinde işçilerin fiziksel güç ka
tılımları, gelişmiş teknolojilere geçişle azaltılmıştır.

Orman işçilerinde yeni teknolojilere geçişte, 
beyinsel zorlama, ış yeknesaklığı, sosyal izolasyon gibi 
yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.

- Ormancılık işlerinde, iş-işçi-işveren arasındaki 
ilişkilerin gelecek gelişmelerini izleyebilmek için orman 
alet ve makinelerinin geliştirilmesi hasat,(devirme-dal 
budama-uç alma-tomruklama-kabuk soyma) ve taşıma metotları 
iş etüdlerıyle ış sürelerinin belirlenmesi, kazalardan 
korunma, koruyucu iş kıyafetleri ve teçhizatların geliş
tirilmesi, teknolojik gelişmeler, ış sağlığı konularında 
sürekli araştırmalar başlatılmıştır.

12.3.1. İsveç'de Ergonomik Uygulamalar (x):
İsveç'de, ergonomi sahasındaki uygulamalara son 

yıllarda büyük bir hız ve ağırlık verilmiştir. Genelde 
işçi sağlığı, iş emniyeti ve ış güvenliği konularını içe
ren bu çalışmalar ülkede sosyo-ekonomik sistemin ayrılmaz 
bir halkasını oluşturmaktadır. İşçi ile ilgili kişi-iş- 
çevre alt sistemindeki ilişkileri amaçlayan ergonomi ko
nusunda, ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları, işçi 
organizasyonları, araştırma merkezleri ve Üniversiteler 
yakın ilişki içerisinde bulunmaktadır. Amaç sağlıklı, em
niyetli, verimli ve sosyal refah düzeyi yüksek bir toplum 
yaratmaktır. Konu ile ilgili çalışmalar üç ana başlıkta 
yoğunlaşmaktadır.

1- Mesleki Kazalar
2- Meslek Hastalıkları
3- Ulaşım Kazaları
İlgili kuruluşlar bu alanlarda ayrıntılı istatis

tikler tutmakda ve araştırma çalışmaları yürütmektedir. 
Elde edilen veri ve bulgular çeşitli yayım araçları vası- 
tasıyle halkın bilgisine sunulmaktadır.

Konu ile ilgili eğitim, araştırma çalışmaları, 
kaydedilen teknolojik gelişmeler ve yapılan hukuki ve

(x) Dr.Mustafa KONUKÇU
Forest Workers: Workıng Condıtıons, Safety and Health 
ın Sweden (Teknik Gezi İzlenimleri-Technıcal Report. 
DPT.Kasım.1987



kurumsal düzenlemeler, kişilerin 16 yaşından emekliliğine 
büro çalışmalarından fidan dikimi, odun üretimi ve pazar
lamasına kadar açık hava şartlarında sürdürülen her türlü 
faaliyet alanlarını kapsamaktadır. Mevcut ış kanununa göre 
kişiler 16 yaşından küçük yaşlarda çalıştırılamamaktadır
lar. Kanun her türlü ış yerinde ergonomi ile ilgili tüm 
tedbirlerin alınmasını şart koşmakta, bunun yapılmaması 
halinde, parasal veya bir yıla varan çeşitli hapis ceza
ları öngörmektedir.

İş yerlerinde koruyucu ekipman ve elbisesiz çalı
şılması; işçilerin ergonomi eğitimsiz ve bu konudaki hu
kuki ve idari düzenlemeleri bilmeksizin çalıştırılmaları 
ve kolların omuzlar üzerinde uzun süre bulunmasını gerek
tiren işler yapılması kesinlikle yasaktır. Yine mümkün 
olan hallerde, rotasyon uygulaması ve dinlendirme yapıl
ması şart koşulmaktadır.

Asgari 5 veya daha fazla kişinin çalıştığı ış yer
lerinde denetim ve iletişimi sağlayacak, bir veya daha 
fazla ış emniyeti görevlisi bulundurma zorunluluğu vardır 
50 ve daha fazla kışının istihdam edildiği yerlerde ise, 
işveren ve işçi teşekküllerince seçilen temsilciliklerden 
oluşan ış emniyeti ve sağlığı denetim grupları görev yap
maktadır. Bu kişi ve gruplar, başta görme, işitme ve so
lunum sistemleri olmak üzere, işçinin tüm psikolojik ve 
fizik sistemlerine etki yapan olumsuz faktörleri gerek 
kişinin aktif hayatında gerekse emeklilik döneminde ınce- 
lemekde, yer ve zaman içersinde ergonomık prensiplerin 
uygulanmasını sağlamaktadırlar. Sosyal güvenlik kuruluş
ları bu konuya her türlü önceliği vermektedir.

Şirketler, iş yerlerinde teknik ve tıbbı bölümleri 
içeren sağlık merkezleri kurmakda, mühendis ve doktorun 
beraber çalışması temin edilmektedir.

Ülkede müfettişlik müessesesının büyük önemi var
dır. Her yıl mevcut işçilerin yarısı düzeyinde bir sayı, 
bu müessesece doğrudan denetlenmekte ve gelişmeler hak
kında işçiler aydınlatılmakta, onlara bilgi verilmektedir.

İsveç'de, mevcut orman ış makinalarının yalnızca 
yüzde 20'sı işçilerin kendilerine aittir. İşçi organizas
yonları, kişinin sahibi olduğu makine ile daha uzun süreli , 
dinlenmeden çalışabileceğini dikkate alarak bu oranın 
daha da düşürülmesini ve makinelerin tamamen işveren' veya 
müteahhitlerin mülkiyetinde olmasını istemektedirler.



Her türlü ış makinesi ve teçhizatın üretim ve it
halatında, ergonomik prensipler gözetilmekte ve bunların 
kullanımlarında da aralıklarla her işçiye ergonomik kont
rol cetvelleri dolturtulmaktadır.

Özetle, işçi sağlığı, güvenliği ve ış emniyeti ko
nularında İsveç, bir çok ülkeye ışık tutacak, büyük iler
lemeler kaydetmiştir.

Ancak orman yangınları ülkede büyük sorun olmadığı 
için, mevcut ergonomik çalışmalar, bu konuya tabii olarak 
fazla ağırlık ve öncelik vermemektedir.

12.3.2. Diğer Ülkelerde Durumu:
- Yugoslavya ormancılığında ergonomik çalışmalar; 

işçilerde meydana gelen baskı (Stress) duygusunu azaltmanın 
yollarını bulabilmek, ış kazalarının sayılarını azalta
bilmek, orman işçi adaylarının ilgilerini artırabilmek ve 
motivasyon sağlayabilmek amaçlarına dönüktür.

- Çekoslavakya'da verimliliği yükseltmek, mekanı- 
zasyon yoluyla etkinliği sağlamak ve kaliteyi yükseltmek, 
sonuç olarak işlerin işçilerde yarattığı baskıyı(Stress) 
azaltmak amacıyla traktör taşımacılığı hasat ve seyyar 
yongalama makinası ile yongalama işleri üzerinde durul
maktadır.

- Polonya'da; iş emniyeti, iş sağlığı, iş-zaman 
etüdlerı üzerinde yoğunlaşmaktadır.

- Macaristan'da ış emniyeti, ış sağlığı, alet-mal
zeme, ekipman ve makınaların tamir-bakım işleri, teknolo
jik adaptasyon, işçilerin bilgi ve becerilerinin arttı
rılması için eğitim ve iş yerinde yeterli organizasyon 
yapısı üzerinde sürdürülmektedir.

- F.Almanya ormancılığında ergonomik çalışmalar; 
orman işçiliğinde daha önce başlatılan ve fakat fazla 
teorik kalınması nedeniyle beklenene ulaşılamadığından 
eğitim çalışmalarında daha fazla pratik olmak üzere yeni 
eğitim şekilleri üzerinde durulmaktadır.

- Avusturya ve Finlandiya'da; ormancılık işlerinde 
işçi eğitimleri, ış emniyeti, iş sağlığı ve tamir-bakım 
onarım eğitimlerinde yoğunlaşmaktadır.

- Rusya ormancılığında ergonomik çalışmalar; or
manlarda odun haşatında çalışma koşullarının geliştiril-



mesı, ış hastalıkları ve kazaların analizi, ış emniyeti, 
ış etkinliğinin arttırılması ve makine yoğun teknoloji
lerin geliştirilmesi üzerindedir.

Ormancılığı da kapsayan ış hayatının psikoloji
alanıyla ilgili iki önemli problemi vardır:

Birincisi; çalışan işçi belınlerıne yüklenen yük 
olup, çok az, orta veya çok fazla olabilir. İşçinin belin 
kapasitesi ve ışyükü yüklenebilme potansiyeli arasındaki 
dengesizlikler işçiyi strese, ış verimliliğinde kayıplara 
ve ürün kalitesinde düşüklüklere kadar götürmektedir.

İkincisi; çalışan işçinin psikolojik ve sosyal ih
tiyaçlarıyla ilişkili olarak ışın muhtevası ve organizas
yonu, işçinin doyumu ve ış için motivasyonunu etkiler.

Ormancılık işlerinde uzun süre çalışanlarda; beyin
sel meşguliyet (endişe, gerilim, sinirlilik, kızgınlık), 
dolaşım sistemi reaksiyonları (çarpıntı, aşırı sıcaklık
tan ileri yelen buralım), solunum bozuklukları (sık sık 
ve derin nefes almalar veya yetersiz solunum), aşırı ter
le ne, kas spazmlarıncfe artma, taş ağrısı, kronik rahat
sızlıklar (zihinsel yorgunluk, depresyon, psikiyatrik sı
nırlılık), ıktıcbrsızlık, hipertansiyon, sağırlıkve beyaz 
parmak hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıklar görülmek
tedir. Bunlardan yalnızca "beyaz parmak hastalığı" Çekos- 
lavakya, Macaristan, Polonya ve Japonya 'da büyük boyutlara 
ulaşmıştır. 1967'de yapılan tespitlerde İsveç orman işçi
lerinin % 38'nın "beyaz parmak tastalığı"na yakalandığı 
belirlenmiştir. 1977'de ise bu sayı % 10'a inmiştir,
çekoslavakya ve Japonya'efe motorlu testere ile çalışma 
süresi bir vardiya için iki saat ile sınırlandırılmıştır. 
Bu konuda araştırmalar devam etmektedir.

Ormanda çalışan işçilerden özellikle yaşlı olanların 
çoğu sırt ve eklem ağrılarıncfen şikayet etmektedir. Efeden 
Würtemberg eyaletinden alınan verilere göre çalışan 3000 
orman işçisinden % 1 4 , 3 ' ü  çeşitli sağlık şikayetlerinde 
bulunmuşlar, % 4 , 5 ' ı  ise orman işlerinde çalışamaz duruma 
gelmişlerdir. İsviçre'de orman işçilerinin üçte bırı de
vamlı veya kısmı ış görememezlik ile karşı karşıya bulun
maktadır. Onyedi kişiden bırı de ölüm riski içindedir. Bu 
durumda periyodik sağlık kontrolü gereği duyulmuş ve 
İsveç'te 4 yıllık aralıklarla genel sağlık kontrolü ya
pılması tavsiye edilmiştir. Böylece ilerde doğabilecek 
ağır sağlık zararları için gecikmeden önlem alınabılecek- 
t ı r .  4 4 1



Dünya kaza istatistikleri, ekonomi içinde en yüksek 

kaza oranıma sahip sektörün ormancılık olduğunu göster

mektedir. Ormancılık yönetimlerinin ve ilgili sigorta ku

ruluşlarının tüm çabalarına rağmen, kaza sayısını kabul 

edilebilir bir düzeye düşürmek bugüne kadar mümkün olma

mıştır. Ormancılık işlerinde, iş kazalarının en çok rast

landığı ış tipleri; Özellikle motorlu testerelerle yapılan 

kesimi, dal buckrra ve tomruklama olarak sınıflandırılmakta 

ve araştırma sonuçlarına göre nedenleri de; Motorlu tes

tere kullanılması, hava koşulları, uygun olmayan ış kıya

fetleri, yorgunluk, beyinsel ve fiziksel stres ve yetersiz 

aydınlanma olarak gösterilmektedir.

Uluslararası toplantılarda karşılıklı bilgi ve tec

rübelerin aktarılması yoluyla ormancılık işlerindeki kaza 

sayılarının azaltılabilmesınde aşağıdaki hususlarda fikir 

birliğine varılmıştır:

- Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

- İşçi emniyet ekipman ve kıyafetlerinin gelişti

rilmesi ve uygulama zorunluğu getirilmesi,

- Hasat işinde nekanızasyona geçilmesi,

- İşyeri organizasyonunun düzenlenmesi,

- Sabit ücret sisteminin getirilmesi,

- Çok yorgun ve/veya moral bozukluğu hallerinde 

çalıştırılmana,

- Eğitim hizmetlerinin yalnızca yeni başlayan işçi 

sınıfında kalmaması, zaman zaman eski işçilerle birlikte 

işçi posta çavuşlarını da kapsaması,

Gerekli görülmesi halinde ortak uygulamalara geçil

mesi kararının da alındığı uluslararası toplantılarda, 

ayrıca; gelecekteki ergonomik çalışma programlarına da 

aşağıdaki gibi bazı konuları tavsiye etmektedir:

- Ormancılıkta ve ornan endüstrisinde işçi çevre

sindeki fiziksel, sosyal, beyinsel yüklenmeler,

- İş sağlığı,

- Hasatta mekanızasyon ve otomasyon,

- Orman ma kınalarının vibrasyonu,

- Kaza araştırmaları,

- Stres etüdünde fizyolojik metotlar.

12.4. TÜRKİYE'DE ERGONOMİK UYGULAMALAR:

Türkiye'de orman işletmeciliğinin planlı bir şekil-



de yürütülmesiyle orman işlerinin yaptırılması ile ilgili 

esaslar kanun, yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. 

Örmen içi ve civarında yaşayan nüfusun oldukça fazla ol

ması ve ormancfen yararlanmak zorunda olması, bu nüfusun 

kişnen de olsa orman işlerinde çalıştırılmasını gerektir

mektedir. Bu gerekçeler çevçevesinde orman kanunun 40. 

maddesi orman işlerinin öncelikle orman içi ve civarındaki 

köylere yaptırılmasını Öngörmüştür. Orman işlerinin yap

tırılması esasları ve verilecek ücret şekli 161-A sayılı 

tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğ, büyük ölçüde, farklı 

ormancılık alanlarda eskiden yapılmış uygulamalardan gelen 

tecrübelere ve hipotez niteliğindeki bazı kriterlere da

yalı karşılaştırmalı gözlemlere dayandırıldığından (günü

müzde halen kullanılmasına rağmen) ışçi-işveren ve toplum 

açısından ne denli uygun olduğu açısından tartışılması 

engellenemenektedir. Son günlerde, özellikle ağaçlandırma 

işleri, fidanlık işleri, hasat işleri (devirme, dal buda

ma, tomruklama, kabuk soyna) , taşıma işleri (bölmeden çı

karma, son depoya taşına) ve depolama işleri (yükleme, 

boşaltma, istif-tasnif) gibi en önemli ormancılık işleri

nin ış etütleriyle, yapılabilme zamanları üzerinde çalış

malar başlatılmıştır. Bu tür çalışmalar yöresel koşullara 

bağlı olarak bırakılmamalı, diğer yöresel koşullar da 

dikkate alınacak biçimde, kısa sürede, ülke geneline yay- 

gınlaştırılnalıdır. (x)

- Ülkemiz ormancılığında ış-zanan etütlerinin ya

nında ış verimliliği, işin rasyonalizasyonu, ış emniyeti, 

işçi sağlığı, ve iş kazaları üzerinde, tamamlanmış, uygu

lamaya kısmen aktarılmış bazı ergonomik çalışmalara da 

rastlamaktadır. (xx)

- Orman işlerinde kazalar ve meslek hastalıkları 

ile ilgili veriler mevcut değildir. Devamlı Orman işçiliği 

meslek olarak henüz tanınmamıştır. Bunun sonucu olarak 

çalışma tekniklen, çalışma metodu ve donanım bakımından 

fevkalade eksiklikler bulunmaktadır.

Orman işlerinde kullanım alanı bulan teknoloji, 

başta motorlu testere olmak üzere tarım traktörleri ve 

Orman Genel Müdürlüğü1 nce satın alınan diğer orman makı-

(x) Söz konusu çalışmalar kaynakça bölümlünde gösterilmiştir 

(xx) Söz konusu çalışmalar kaynakça bölümünde gösteril

miştir.



neleridir. Bu alet ve makinelerin kullanılması teknik 

bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu gereğe rağmen, or

mancılık işlerimizde yönetici kadro ile işçi arasındaki 

ış eğitiminde büyük katkıları beklenen "Orman teknikleri 

Eğitimi" kaldırılmıştır.

12.5. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER:

Ülkemiz ormancılığında ergonomik bakımdın yapılması 

gereken çalışmalar; İnsan, Teknoloji ve Metot açısından 

ele alınmalı ve sistem dahilinde değerlendirilmelidir.

12.5.1. İnsan Açısından Alınacak "tedbirler:

- Ormancılık çalışmalarının gelecekteki gelişmeleri 

de dikkate alınarak, işgücü talepleri ve işgücü arzı ola

nakları, kaynakları gözonünde tutularak saptamalı, ihti

yaçlar ile kaynaklar arasında denge sağlanmalıdır. Bu 

ilişki çerçevesinde, belirlenecek işgücü arzında, devamlı 

ve nitelikli işçiliğe dönüşüm çabaları artırılmalıdır. 

Devamlı orman işçiliğinde, iş veriminin dolayısıyla ras- 

yonelitenin artırılabilmesi için teorik olmaktan çok uy

gulamalı eğitim programları tesis edilmelidir. Gerek eği

tim programlarında, gerekse devamlı işçilikte öncelik, 

hasat işçiliklerine verilmelidir.

- Orman işçilerine koruyucu malzeme (korudan başlık 

eldiven, kulak tıkacı vb. ) verilmeli ve işte kullanılma

larına zorunluluk getirilmelidir.

- İş yerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları sağ

lanmalıdır. Odun üretimi ve yangınlarla mücadele konula

rında, bu duruma ayrı bir ağırlık verilmelidir.

- İş mevsimi başlangıcında, muhtemel iş kazaları 

ile ilgili bir toplantı yapılarak, kaza öncesinde, kaza 

sırasında ve kaza sonrasında nasıl bir yol izleneceği ko

nusu aydınlığa kavuşturulmalıdır.

- İlk yardım konusunda bilgi verilmelidir.

- Yapılacak işe ilişkin çalışma metodu, ış başlan

gıcında çalışanlara anlatılmalıdır.

- İşçilerin beslenme sorunu halledilmeli, iş yerine 

fazla enerji ve zaman kaybetmeden vasıta ile ulaştırılma

ları sağlanmalıdır.

- çalışma koşullarına göre birim ormancılık işleri 

için zaman etüdleri 'jaP1!0'®!1 ve buna göre zaman-maliyet



(fiyat) tabloları düzenlenmelidir.

12.5.2. Tfeknoloji Açısıncfan Alınacak Ttedbir ve

Thvsi yeler:

ta si t el aletlerinin ortan işlerine uygun olanları 

tespit edilmelidir. Yurt dışından ithal edilenlerde ise 

uygunluk belgesi veya işareti (x) aranmalıdır.

- işlerde kullanılması gerekli görülen alet-malzerre 

rnakına sağlanmalı, kullanılrraları istenmeli ve her zaman 

yeterli verimde kullanıma hazır olabilmeleri için bakım 

ve onarım eğitimi sağlanmalıdır.

- İthal edilen motorlu testerelerde çeşitli emniyet

tedbirleri (titreşim önleyicisi, zincir freni, el koruyu

cusu, emniyet tetiği vb.) aranmalıdır.

- İthal edilen büyük orman takmalarının ergonomik

yönden testlerinin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

- tekinelerın kullanımı ile ilgili olarak sürücülere 

özel kurs verilmelidir.

12.5.3. Orrranck çalışma tetotları İle İlgili Alınacak

Ttedbir ve Tavsiyeler:

Orman işçilerinin eğitimi ile yakından ilgili olan 

bu konu eğitim görmemiş işçilerle çalışıldığında büyük 

önem taşımaktadır. Eğitim görmüş işçilerde ise, yenileme 

veya yeni metotların tanıtılması açısından önemlidir.

Ormanda çeşitli faaliyetlerde çalışan teknik eleman 

ve işçiler ergonomik prensipleri içeren bir idare anlayışı 

dahilinde istihdam edilmelidir.

Teşkilatlanma aynı amaçları yansıtmalıdır. Özellik

le koruna teşkilatı bu prensipler ışığında oluşturulmalı

dır.

Gerek kullanılan alet ve makinelerin gerekse çalışma 

metodlarınm insana ergonomik bakımdan uyumu için sürekli 

çalışmalar yapılmakta ve bu konudaki yenilikler çeşitli 

kanallardan tanıtılmaktadır. Bu gelişmelerin takıp edile

rek uygulamaya konması gereklidir.

(x) Özellikle Avrupa ülkelerinde orman işlerinde kullanı

lan her türlü malzeme, alet ve makinelerde çeşitli 

kontrollardan geçtiğini gösterir KWF,DLG FPA GS gibi 

işaretler aranmaktadır.
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bölüm - 13
ÜRETİM FAKTÖRLERİ-EKONOMİK VE MALİ YAPI-YATIRIMI AR

Bu bölüm
1. İİRETIM FAKTÖRLERİ,
2. EKONOMİK VE MALI YAPI,
3. YATIRIMLAR,

.arak 3 alt bölüm halinde incelenmiştir.

]3.L.ÜRETİM FAKTÖRLERİ :
Ormancılık Sektörü üretim faktörleri toprak, ser

iye ve ışgüçü esas alınarak incelenmiştir.

13. 1.1. TOPRAK :
Ormancılıkta üretim faktörlerinin başında yer alan 

îtışme muhiti; ıklım, mevki ve toprak faktörlerinden 
.uşmaktadır. Bunlar arasında iktisadı yönden üzerinde 
ırulan ve mahdut bulunması itibariyle değer taşıyan 
îktör topraktır. Bu faktör üretimde ıkı önemli rol oy
maktadır. Bir kere her işletmede olduğu gibi üretimin 
ialiyet sahasını teşkil eder.Sonra da ormanın yetişmesi 
:ın bitkilere lüzumlu olan besin maddelerinin ve tabiat 
ıvvetlermın kaynağıdır. Bu bakımdan arazının sadece 
iletme için kuruluş yeri foksiyonunu gördüğü endüstri 
ıtırımlarına nazaran çok daha büyük bir öneme sahiptir.

13.1.1.1. MEVCUT DURUM :

1963-1972 yılında düzenlenen Orman Amenajman plan- 
.rına qöre. yurdumuzda orman rejimi içine qıren alanlar 
plamı 20.2 milyon ha.dır. Bu alanların orman işletme 
killerine ve niteliklerine göre dağılımları ile,artım 

eta durumları ile ilgili bilgiler Tablo-1601 da 
Bterilmiştir.

Söz konusu taploda görüldüğü üzere,mevcut orman 
.anlarımızın yarısından fazlası bozuk-çok bozuk bir 
ğetasyon örtüsü ile kaplı olup, bu sahalar üzerindeki 
irvet ve büyüme (yıllık ortalama artım koru ormanların- 
ı 0.30 m3/ha., enerji ormanlarında 0.16 ster/ha.) 
ıtansıyelın çok altında bulunmaktadır. Verimli orman



alanlarının bir boluma de kapalılık, yaş ve çap sınıfla
rına dağılış yönünden optımal kuruluşda olmadığından, bu 
sahalar üzerindeki büyüme de(yıllık ortalama artım koru 
ormanlarında 3,373 m3/ha,enerji ormanlarında ise 2.40 
ster/ha.) potansiyelin bir miktar altında kalmaktadır. 
Ormanların yapısının optimal kuruluşa doğru geliştiril
mesi amacıyla,tesbit edilen eta,artımın bir miktar 
altında olmaktadır. Ayrıca yapılan aktüel üretim de, 
(Ulaşım problemleri,usulsüz kesimler ile servetin plan- 
lardakinin altına düşmesi v.s. sebeplerle) tesbit edilen 
etanın altında gerçekleşmektedir.
Bütün bu durumlar sonucu,halen orman rejimine ayrılmış 
alanlardan ekonomiye sağlanan katkılar, bu toprakların 
potansiyelinin çok altında kalmaktadır. Daha iyi bir 
fıkır vermek amacıyla OGM'nin 1988 yılı istihsal programı 
değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Endüstriyel odun üretimi
(koru ormanlarından) : 7.250.000 M3
Yakacak odun üretimi
(koru ormanlarından) : 1.349.390 M3

(1.527.700 ster)
Yakacak odun üretimi
(baltalık enerji ormanlarından ) : 4.592.700 ster
Yakacak odun üretimi
(saha temizliği vs.den) : 7.841.600 ster
Yakacak odun üretimi (Toplam) ! : 13.962.000 ster

Orman alanlarından yukarıda gösterilen rakamlaı 
dışında,kırsal nüfusumuz tarafından yapılmakta olar 
gizli tüketim de şüphesiz orman kaynaklarının ekonomiye 
katkısına ilave edilmelidir. Bu tip tüketim yurdumuzde 
önemli miktarlara ulaşmaktadır. Nitekim 1983- 198^ 
yılında OGM.APK. Dairesi Başkanlığı tarafından gerçek
leştirilen bir araştırmaya göre, orman köylülerince yapıl
makta olan gizli tüketim miktarı yılda 12.4 milyon steı 
civarında tahran edilmiştir. Buraya kadar bahsedilen en
düstriyel ve yakacak odun üretimi dışında ; orman alanlar: 
muhtelif odun dışı ürünlerin üretimi, rekreasyon ve din
leme hizmetleri, toprak ve su kaynaklarını koruma ve dü-



zenleme gibi diğer çeşitli fonksiyonları toplumumuza 
sağlamaktadır. Tüm bu hizmet ve fonksiyonların miktar ve 
değerleri,şüphesiz orman rejimine girmekte olan alanlar 
üzerindeki mevcut orman örtüsünün miktar ve kalitesi ile 
orantılıdır. O halde bu hizmet ve forısiyoniarın da 
halihazırda,mevcut potansiyelin ve ihtiyacın çok altında 
gerçekleşmekte olduğu da aşikardır.

Orman alanlarından gerçekleştirilebilecek üretim, 
şüphesiz herşeyden önce bu alanların verimliliği ile il
gilidir. İyi koru orman alanlarımızın verimlilik (bonıtet) 
sınıflarına dağıljmı, orman amenajman planlarına göre 
aşağıdaki şekilde cİraktadır.

Bonıtet ibreli 
(Ha. )

Yapraklı 
(Ha. )

Karışık 
(Ha. )

Toplam 
(Ha. )

1 417.360 162.813 63.507 643.680
11 2.315.116 508.734 167.507 2.991.357
Lll 2.118.522 339.199 84.111 2.541.862

Bozuk koru ve enerji ormanı (baltalık orman) alan
larının verimlilik sınıfı durumlarına ait bilgi ve 
tesbıtler ise henüz elimizde mevcut bulunmamaktadır, 
rürkıye'de orman ve çalılaşmış orman alanlarının çoğrafi 
bölgelere ve arazi yetenek sınıflarına göre dağılımı ise 
Iablo-161'de gösterilmiştir.

13.1.1.2. MEVCLTT POTANSİYEL VE GELİŞTİRME İMKANLARI:
Orman rejimine giren toprakların sahip oldukları 

potansiyelin değerlendırılerek, bu alanlardan topiumamüm- 
kün olan en yüksek liretime, hizmet ve fonksiyonlarının ka
zandırılması amacı^ıa, bir taraftan bozuk orman alanları 
üzerinde verimli ormanların tesisi sağlanırken, diğer 
taraftan verimli orman alanlarının yapısının geliştirme
mesi ve üretim seviyelerinin de artırılması gerekmekte
dir. Bu amaçla gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkın
da bılqiler aşağıda verilmiştir.

13.1.1.2.1. Ağaçlandırma Çalışmaları:
Bozuk orman alanları üzerinde bugüne kadar gerçek

leştirilen ağaçlandırma çalışmaları 1 milyon ha.'a 
ulaşmış bulunmaktadır. 1984 yılında tamamlanan ağaçlan-



dırma makro plan çalışmalarına göre,teknik yönden ağaç
landırmaya müsait sahaların alanı yaklaşık 5 milyon ha. 
civarındadır. Bu sahaların bir bölümünde sosyal baskılar 
nedeniyle çalışma güçlükleri bulunmasına karşılık, bazı 
hazine arazilerinin ağaçlandırmaya tahsisi imkanları 
gözönüne alındığında,yurdumuzda halen mevcut potansiyel 
ağaçlandırma alanları yaklaşık 4 milyon ha. olarak kabul 
edilmektedir. Ormancılık Ana Planı ve Ağaçlandırma ve 
Silvikültür Özel ihtisas Komisyonu Raporunda,ağaçlandır
ma potansiyel sahalarında mevcut ortalama yıllık artım 
0.282 m3/ha., buna karşılık ağaçlandırma sonrasında eldq 
edriebilecek ortalama artım 6.096 m3/ha. kabul edilmekte
dir. Bu durumda tesis edilecek 4 milyon ha.lık a'anda 
elde edilecek :

Yı İlık Toplam Artın. : 4.000.000x6.096 =24. 384 .000m3

Yıllık Artım Artış Miktarı :4.000.000x (6.096-0.282) =

miktarı 23.256.000m3

olacaktır.

Mevcut 1 milyon ha. ağaçlandırma alanının da ılaves: 
ile, toplam ağaçlandırma alanlarından sağlanabilecek yıl
lık artım miktarı,

8.000.000 x 6.096 = 30.480.000 m3/yıl olabilecektir.

1982-1987 OGM üretim sonuçları değerlendirmelerine 
göre,koru ormanlarında toplam artımın % 76'sı üretime 
sokulabilmekte,bu miktarın %  6'sı üretim kaybı olurker 
toplam üretimin %  82,4ü yapacak, %  17,6'sı yakacak odur 
olarak gerçekleştırılmektedir. Bu değerler esas alındı
ğında, tüm potansiyel ağaçlandırma sahalarının ağaçlandı
rılması halinde bu sahalardan

Yıllık toplam üretim : 30. 480 .000 x 0 , 76 x 0,94 = 21. 8mıl. m3 

Yıllık yapacak odun üretimi; 21.8 x 0.824 = 18.0 milyon m3 

Yıllık yakacak odun üretimi: 21.8 - 18.0 = 3,8 milyon m3 

olabilecektir.

Ayrıca,mevcut tabii ormanlardan,ağaçlandırılan sa
halardan ve özel söktörce yapılan kavak ağaçlamalarından 
1988-1994 yılları arasında elde edileceği tahmin edilen 
üretim miktarları ürün çeşitleri itibariyle tablo 159'dâ
gösterilmiştir.
456



Tablo : 1 [>9- Vl.fV.s Y ı l l ı k  Kalkınma Planı Donemi 
Yı l l . ı ı  11 11.x iri'. 1 e Ürerim Tahmini 
(Kamu ve O/ei Kesin Üretimi Olarak) ıooo m3-ster

1 İRİ.INI ,F.P
Ur et en 

Sektör 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

TOMRUK

(mİ)

OGM

ÖZEL

TOPLAM

3805

2000

5805

3885

2110

5995

3965

1470

5435

4287

1540

5827

4095

1610

5705

4258

1680

5938

4259

1750

6009

TEL DİREĞİ OGM 160 155 153 138 145 145 145

(m 3) ÖZEL - - - - - ;

TOPLAM 160 155 153 138 145 145 145

MADEN •i
DİREĞİ OGM 470 475 480 490 500 517 54 3

(m3) ÖZEL - - - - - - -

TOPLAM 470 475 480 490 500 517 543

SANAYİ
ODUN OGM 315 411 508 580 498 594 601

(m3) ÖZEL 285 300 315 330 345 360 375

TOPLAM 600 711 823 910 843 954 97 6

KAĞITLIK

ODUN OGM 1620 1647 1870 1870 1870 1870 1870

(m3) ÖZEL - - - - - - -

TOPLAM 1620 1647 1870 1870 1870 1870 1870

LİF-YONGA OGM 950 971 1017 1109 1163 1234 1363

ODUNU ÖZEL 285 300 315 330 345 360 375

(m 3) TOPLAM 1235 1271 1332 1439 1508 1594 17 38

ENDÜSTRİYEL OGM 7 320 7544 7993 8474 8271 8618 8781

O ODUN ÖZEL 27 50 2710 2100 2200 2300 2400 2500
TOPLAMI TOPLAM 9890 10254 10093 10674 10571 11018 11281

(m3)

YAKACAK OGM 14362 15225 16088 16683 16083 17185 16914
ODUN OZF.L 1680 1700 17 20 117 40 17 60 1780 1800
(STER) TOPLAM İ6Q42 16925 17 808 18423 17843 18965 187 14

YAKACAK 12031 12694 13356 13817 13382 14224 14036
ODUN

GENEL

TOPLAM 21921 22948 23449 24491 23953 25242 25317

(m3)

Kaynak : 1990-2009 Yılları Ormancılık Ana Plan’

13.1.1.2.2. Enerji Ormanı Çalışmaları :
Yukarıda açıklandığı üzere,1963-1972 amenajman 

planları sonuçlarına göre,yurdumuzda 2.7 milyon ha. 
verimli,6.5 milyon ha. bozuk olmak üzere toplam enerji 
ormanı alanı 9.2 milyon ha. civarındadır. Buna karşılık, 
Ağaçlandırma ve Silvikültür Özel İhtisas Komisyon Rapo
runa göre, enerji ormanı olarak işletilebilecek toplam 
orman alanı 5 milyon ha. ve bu alanın yaklaşık 1.250.000 
h a ' ı  v e r i m l i  , geriye kalan^3.750.000 ha.ı ise 
bozuk orman niteliğinde bulunmaktadır. Gene aynı çalış
mada verimli baltalıklarda ortalama servet 79 ster/ha. 
olarak tesbit edilirken, verimsiz alanda bu miktar sade
ce 5 ster/ha. olarak bulunmuştur.
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13.1.1.2.3. Verimli Koru Ormanlarının Üretiminin 
Arttırılması :

Tablo-160'da gösterildiği üzere,halen mevcut 
toplam verimli koru ormanı sahası 6.2 milyon ha. civa
rında olup, birim alandaki artım yaklaşık 3.73 m3/ha/yıl 
olarak tesbıt edilmiştir. Optimal kuruluşa sahip olmayan 
verimli orman alanlarının geliştirilmesi sonucu ha'da 
yıllık ortalama artımın sadece 0.5 m3 arttırılabilmesi 
halinde toplam üretimin yaklaşık 3. milyon m3, bu artımın 
1 m3/ha/yıl arttırılabilmesi halinde ise yıllık üretimin 
toplam 6 milyon m3 civarında arttırılabileceği kabul 
edilebilir.

Yukarıda verilen açıklamalar özetlenirse; orman 
rejimine giren orman alanlarının atıl potansiyellerinin 
değerlendirilmesi halinde; bugünkü üretime ilave olarak 
elde edilecek yıllık üretim miktarı yaklaşık ;

-Ağaçlandırma alanlarından :18.0 milyon m3/yıl yapacak odun 
( 5 milyon ha.) : 3.8. milyon ster/yıl yakacak odun
-Enerji ormanları 
alanlarından : 15 milyon ster/yıl
(3.7 5 0 . 000 Ha.)
“Verimli orman 
alanlarından :2.5 milyon m3/yıl yapacak odun
(6.2 milyon Ha.) 0.5 milyon m3/yakacak odun ola

bilecektir .

Şüphesiz söz konusu orman ıslah ve geliştirme 
çalışmaları sonucu orman alanlarından elde edilmekte 
olan diğer mal,hizmet ve fonksiyonlarda da önemli 
derecede artışlar elde edilebilecektir.



Tablo : 100 Orman alanlarının orman işletme şekillerine, niteliklerine 
v.' artım durumlarına göre dağılımları

K 0
Al an

Ormanın Artım 
N ı t p l ı m  Eta ibreli

P U

Yaprak!ı Karışık Toplam
BALTALIK TOPLAM

VE
Rİ
ML

İ

Alan Ha 4564035 
Art im(m3)15593042 

“ (m3/Ha) 3.42 
Eta (m3) 1211537 8 

(m3/Ha) 2.65

1007169
5198630

5.16
4704500

4.67

605696 6176899
20791672

3.73
16819878

2.72

267 9558 
6417596 

2.40

8856457 
25604869 

1 .85

VE
Rİ
MS
İZ

Alan(Ha) 3951137 
Artım(m3) 1092668 

" (m3/Ha) 0.28 
Eta(m 3)

"(m3/Ha) 0.25

497352
251076
0.50

0.45

309219 47 57708 
1343744 

0. 30

0.28

6585131
1486123

0.16

11342839
2458336

Alan(Ha) 8515172 1504521 914914 10934607 9264689 20199296
Artım(m3)16685710 5449706 22135416 7903719 28063205

(m3/Ha) 1.96 3.62 2.02 0.85
o. Eta (m3) 16819878 7946743 22434656
o " (m3/Ha) 2.72
e

(kaynaklar : 1963-1972 Amenajman Planları )

Özet :

1- Artım ve etalar baltalık için ster olarak verilmiştir. 
Toplam sütünundaki Ortalama artım ve eta miktarları 
da,toplam artımların ve etaların, toplam alanlara oran- 
lanmasıyla hesaplanmıştır.
2- Baltalık toplam etasının alınacağı alanlar belirgin 
olmadığından birim alanda (Ha) için eta verilmiştir.

3- 1973-1986 yıllarında bir kısmı yenilenen amenajman 
planlarıgözönüne alındığında, verimli ormanların özellik
le verimli baltalık alanlarının bir bölümünün verimsiz 
duruma düştüğü,bunun sonucu olarak servet,artım ve etada 
azalmalar ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim yeni du
ruma göre koru ormanları etası,16.4 milyon m3 ten 14.0 
milyon m3'e, enerji ormanlarının etası ise 5.9 milyon m3 
(7.9 milyon ster) den 5.2 m3 (6.9 milyon ster)'e düşmüş 
bulunmaktadır.
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Tablo : 161 Türkiye'de orman ve çalılaşmış orman arazisi toplamının coğrafya 
bölgelerine göre arazı yetenek sınıflarına dağılımı

ARAZİ YETENEK SINIFLARI

I.SINIF II.SINIF III.SINIF IV.SINIF V.SINIF VI.SINIF VII.SINIF TOPLAM
KARADENİZ BÖLGESİ ha. 5.785 25.114 105.600 187.203 - 421.405 5.064.563 5.809.670

% U .1 0.4 1.8 3.2 - 7.3 87.2 100
MARMARA BÖLGESİ ha. 5.442 99.457 226.045 294.719 2.515 471.884 2.078.663 3.178.725

% 0.02 3.ı 7.1 9.3 0.08 14.9 65.4 100
EGE BÖLGESİ ha. 702 22.044 47.424 84.901 - 605.062 3.305.128 4.065.261

% 0.2 0.5 1.2 2.1 - 14.9 81.3 100
AKDENİZ BÖLGESİ ha. 605 6. 394 27 .07 3 65.088 28.791 230.121 3.976.857 4.334.929

% 0.01 0.2 0.6 1.5 3.7 5.3 91.7 100
IÇ ANADOLU BÖLGESİ ha. 353 5.531 24.865 87.999 - 204.881 2.367.606 2.691.235

% 0.01 0.2 0.9 3.3 - 7.6 88.0 100
DOĞU ANADOLU ha. 57 2 10.042 32.780 102.641 - 161.741 1.718.241 2.026.017
BÖLGESİ % 0.03 0.5 1.6 5.1 - 8.0 84.8 100
GÜNEYDOĞU ANADOLU ha. 3.794 5.341 12.786 16.964 - 140.64o 1.183.288 1.362.819
BÖLGESİ % 0.3 0.4 0.9 1.2 - 10. 3 86.8 100

TOPLAM ha. 17.253 173.923 47 6 . 57 3 839.515 3!.306 2.235.740 19.694.34b 23.468.650
% 0.07 0.74 2.0 3.6 13 9.5 83.9 100

ORMAN ORANI % 33.7 54. 1 67 .5 68.4 23.5 55.4 65.5 64.5
ÇALILIK ORANI % 66.2 45.9 32.5 31.6 76.5 44.6 34.5 35.5

Kaynak : Prof.M.D. KANTARCI, Türkiye'de Arazı ve Yetenek sınıfları ile Arazı Kullanılmasının Bölgesel Durumu, 1983



Sermaye ulusal ekonomi açısından üretilmiş üretim 
araçları stoku, servetin üretimde kullanılan kısmı olarak 
ifade edilir. Yanı üretimde kullanılan yapılar, makınalar, 
araç ve gereçler,hammaddeler,yarı işlenmiş mallar v.b. 
ulusal ekonomi yönünden sermayeyi oluşturur. (x)

Ormancılık sektörü için sermaye ulusal ekonomi açı
sından değerlendırıldırildığinde; sermayeyi oluşturan 
unsurlar,ağaç serveti,kesilen ağaçlar,yaban hayatı, üre
time sokulabilecek her türlü varlıklar,üretim araçları, 
yollar,köprüler orman korunmasına,rekreasyon ve havza 
amenajmanına katılan tüm tesisler, binalar,makınalar, 
orman ıçı ve dışı depolar, taşıma araçları, vb.... olarak 
sıralanabilir. (xx)

Bunların yanında ormanların iklime etkileri, toprak 
ve su rejimini düzenlemesi, yaban hayatı, rekreasyon v.s.gibi 
sayılaştırılmayan üstün yararları kayıtlarda yer almadığı 
gibi,katkılarınında hesaplanması mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle ormancılık sektörü ile ilgili sermayeyi gerçek 
yönleri ile tesbit etmek güçtür. (xx)

Ağaç serveti, ormancılık sektörünün sabit sermayesi 
olarak kabul edilmiştir. Sektörün hammadde kaynağı olan 
orman,dinamik olup üretime sokulması uzun zamanı gerek
tirmekte, ormanların dikili ağaç servetinin parasal 
değeri fevkalade büyük olmasına karşılık,bunun ülke 
düzeyinde yönetimi,bakımı,korunması ve işletilmesi çok 
daha küçük sermayelerle finanse edilmektedir. Bu bakımdan 
sermaye hasıla oranı şaşırtıcı olabilir. (xx)

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle ormancılık 
sektörü ile ilgili sermayenin tespitinde,hesaplanması 
mümkün olan ormanların ağaç serveti, her türlü bina ve 
tesisler, makınalar, araç ve gereçler taşıtlar ile orman 
yolları dikkate alınmıştır.

Sermayeyi teşkil eden söz konusu unsurların 1987 
yılı fiyatlarıyla parasal değerleri aşağıda gösterilmiş
tir.
(x) Prof.Dr.Avnı ZARAKOLU "Ekonomi İlminin Temel İlkeleri" 
(xx) Dr.Osman SUN "Türkiye Ormancılık Sektöründe Sermaye 

Hasıla Ormanının Saptanması" Or.Arş.Ens.yayınları 
Teknik Bülten Serisi No : 143



(Milyon TL. 1987 fıatları)

SERMAYE KALEMLERİ SERMAYE MİKTARI
1. Ağaç Serveti 50.755.190
2. Bina ve Tesisler 92.768
3. Orman Yolları 764.456
4. Makina, Teçhizat ve Taşımalar 7 9.7 32
T O P L A M  51.692.146

13.1.2.1.1- Ağaç Servetinin Parasal Değerlerinin 
Hesaplanması :

Ağaç servetinin hesaplanmasında,ormanların serveti 
ve bu servetten ürün çeşitleri (tomruk,tel direk,maden 
direk, sanayi odun; lif yonga odunu, kağıtlık odun ve ya
kacak odun) itibariyle elde edilebilecek ürün miktarı 
dikkate alınmıştır. Kamuya ait koru ormanlarının ağaç 
servetinden elde edilebilecek ürün miktarları ; 1982-1989 
yıllarında (8 yıl) üretime sokulan eta miktarı ve bu eta- 
lardan elde edilen yıllık ortalama ürün miktarının toplam 
üretim içindeki payları tesbit edilmiş, Tablo- 162'de 
elde edilen sonuçlara göre kamuya ait koru ormanların 
servetinden üretilebilecek ürün miktarı hesaplanmış,ay
rıca baltalık ormanların serveti miktarında yakacak odun 
üretileceği,özel sektör kavak servetinin dikili gövde 
olarak pazarlandığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu veri
lere dayanılarak 1987 yılı cari piyasa fiatları ile kamu 
ve özel sektör orman ağaçları servetinin parasal değeri 
hesaplanmıştır. (Tablo- 163)

13.1.2.1.2- Bina, Tesis Makina-Teçhizat ve Taşıtların 
Parasal Değerlerinin Hesaplanması :

Ormancılık sektöründe mevcut bina, tesis,makına ve 
taşıtların 1987 yılı fiatları ile parasal değeri tesbıt 
edilemediğinden,hali hazırda ormancılık faaliyetlerinde 
aktif kullanım durumları dikkate alınarak OGM'ye ait bina 
ve tesisler için 1970-1987 yıllarında, makına ve taşıtlar 
için 1980-1987 yıllarında yapılan yatırım harcamalarının



1987 yılı fıatlarıyla değerleri alınmıştır. (x) (Tablo- 
164)

13.1.2.1.3 Orman Yollarının Parasal Değerinin Hesap
lanman ı :

Mevcut orman yollarının parasal değeri ; 1982-1987 
yıllarında gerçekleşen cari birim fiatların 1987 yılı 
fiatlarına eşkale edilmesi suretiyle bulunan ortalama 
fıatlar üzerinden hesaplanmış olup, aşağıda gösterilmiştir.

1987 YILI SONU İTİBARİYLE MEVCUT .ORMAN YOLLARI 
VE 1987 YILI FİATLARI İLE PARASAL DEĞERLERİ

BİRİM FIATI PARASAL DEĞERİ 
MEVCUT (BİN TL) (MİLYONTL)

Ham orman yolu (km) 106.820 4.768 519.318

SluTktoZe°rmany  ̂79-319 2-901 230-580
Köprü (mt) 9.267 1.571 14.558

764.456

Ormancılık Sektöründe Sermaye /Hasıla Oranı

a. Sermaye
Yukarıda açıklandığı üzere,ormancılık sektörünün 

1987 yılı fiatları ile ağaç serveti dahil sermaye stoku 
değeri toplam 51 trilyon 636 milyar 684 milyon TL.olarak 
bulunmuştur.

b. Hasıla
Hesaplanabilir değerler itibariyle ormancılık 

sektörünün hasıla değeri cari fıatlarla 789.701 milyon 
TL.olarak bulunmuştur.

(x) Geçmiş yıllarda yapılan yatırım harcamaları ve cari 
yol birim fiatlarının 1987 yılı fiatlarına çevrilmesinde 
D.P.T. nın 27 Mayıs 1987 gün ve 87/15 sayılı genelgesi 
(ek.2) yatırım deflatörleri kullanılmıştır.



GELİR CİNSİ TUTARI 
MİLYON TL,

a) OGM gelirleri 
- Satışlardan

646.7Ü1
642.314

Hizmet karşılığı ve izin irtifak
lardan elde edilen gelirler 4.387

b) Özel sektör (kavak satışı) Gelirleri 143.000
(x )

789.701

Ancak,ormanların özelliği gereği
-Tarım alanlarını ve barajları korunması,
-Ülke iklimini olumlu yönde etkilemesi ve su
rejimini düzelemesı,
-Estetik ve turistik faydalar sağlanması,
Havayı temizlemesi ve insan sağlığına olumlu kat

kısı gibi sayılaştırılamayan üstün yararları bulunmakta 
ve bunların parasal değerinin hesaplanması mümkün 
olamamaktadır.

Dalayısıyla ormancılık sektörünün yarattığı hasıla 
değeri bu rakamın çok üzerindedir.

Sermaye/Hasıla oranı : Hesaplanabılen değerler
itibariyle 1987 yılı ormancılık sektörü sermaye/hasıla 
oranı

-Ağaç serveti dahil edildiğinde : 51.692.146 _ 65.46

(x) Özel sektör tarafından 1987 yılında 2 milyon 200 bin 
M3 dikili gövde olarak kavak satışının yapıldığı ve 
yapılan tespitlere göre kavak ağaçlarının genelde dikili 
olarak ve 65 bin TL/M3 üzerinden satışın yapıldığı belir
lenmiş ve 1987 yılı kavak satış geliri buna göre hesap
lanmıştır.

789.701

-Ağaç serveti hariç : 936.956 1,19
789.701



Ormancılık sektörünün hammadde kaynağı olan 
ormanların dikili ağaç servetinin parasal değerinin çok 
yüksek olmasına karşılık,ormanların ülke düzeyinde 
yönetimi,bakımı,korunması ve işletilmesi çok küçük 
sermayelerle finanse edilmektedir. Bu cümleden olarak, 
sermaye hasıla oranı dikkate alınarak verilecek kararlar 
yanıltıcı sonuçlara götürebilir.

Tciblo-162
1982-1989 YILLARINDA ÜRETİME SOKULAN VE 1988,1989 DA 
ÜRETİME SOKU IHACAK ETA VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN 

MİKTARLARI
(000 m3)

Etd
YILLAR M3 Tomruk

Tel
Direk

Maden
Direk

Sanayi
Odunu

Kağıtlık
Odunu

Lıf-Yonga
Odunu

YaKacak
Odun

Toplam
Üretim

1982 8.956 3.530 71 47 0 337 935 658 2.412 8.413
1983 9.300 3.945 85 495 387 1.011 742 1.950 8.615
1984 9.548 4.078 113 499 491 1.462 953 1. 379 8.97 5
1985 9.368 3.892 264 530 265 1.57 2 884 1. 399 8.806
1986 9.256 3.746 244 608 316 1.555 1.071 1.160 8.700
1987 8.555 3.774 190 567 352 1.470 914 910 8.177
1988 8.482 3.64 3 180 580 315 1..47 6 1.056 723 7 .97 3
1989 8.382 3.682 125 488 302 1 .543 1.110 630 7.880
TOPLAM?1.841 30.290 1.272 4.237 2.765 11.024 7.388 10.563 67.539
YILLIK
CRrALMA 8.980 3.786 159 530 346 1. 378 924 1. 320 8.442

1) Ürünlerin 
eta içindek 
payı %

1
42 2 6 4 15 10 15 94

2) ürünlerin
toplam üretimindeki 
payı % 45 2 6 4 16 11 16 100



Tablo :163

ORMANCILIK SEKTÖRÜ AĞAÇ SERVETİNİN 
1987 YILI FİATLARIYLA PARASAL DEĞERİ

KAMU

Koru Ormanları 
Agac; serveti 
(1000 mİ)

Cins l Miktarı 
(1000 m3)

1987 yılı Fiyatlarıyla
birim fiyatı 

TL/M3
Tutarı 
Milyon TL.

813.082 Tomruk 338.394 100.553 34.036.532
Tel Direk 14.416 98.894 1.425.656
Maden Direk 46.523 51.191 2.381.559
Sanayi odunu 32.032 46.185 1.479.398
Kağıtlık Odun 118.214 46.185 5.459.714
Lif- yonga Odunu 77.030 15.814 1.218.L5z
Yakacak Odun i 36.061 10.423 1 .418.164

T O P L A M 7  6 2 .  6 7 1 47 .419.175

Bal talik
Ormanları Serveti 

(000 M3)

114.268 Yakacak Odun 114.268 10.423 1.191.015

Kamu Toplamı 
ÖZEL SEKTÖR ( 
Servet

KAVAK)
876.939 48.610.190

(000 M3)
33.000. Dikili gövde 

olarak pazarlan 
makta

33.000 65.000 2.145.000

GENEL TOPLAM 909.939 50.755.190

(x ) l^lta] Lk ormanları serveti ve yakacak odun için 
1 Ster - 0.7 M3 alınmıştır

(xx) Bozuk Koru ormanlarından tomruk ve tel direği dışındaki 
ürünlerin üretileceği varsayılmıştır.



Tablo : 164
OGM'GR 1970-1987 Y f L.I AR rNDA YAPTI AN, 1988, 1989 DA YAPT- 
IACAK BrNA,TESİS,MAKİNA VF. TAŞIT YATIRIM HARCAMAIARI

YILLAR

Cari Fiyatlar 1987 Yılı Fiyatları ile
BİNA VF 
TF.S İSLER

MAKİNA
TAŞITLAR

BİNA VE 
TESİSLER

MAKİNA
TAŞITLAR

1970 19 - 2.991 -

1971 13 - 1.736 -

1972 15 - 1 .800 -

197 3 21 - 2.207 -

197 4 22 - 1.825 -

197 5 63 - 4.469 -

197 6 108 - 6.418 -

1977 155 - 6.843 -

197 8 346 - 10.507 -

1979 271 - 5.059 -

1980 618 547 5.512 4.883
1981 1.050 1.270 6.503 7 .878
1982 2.216 1.028 5.713 9.936
1983 1.523 3. 382 5,7 88 112.924
1984 2.165 3.7 57 5.481 9.509
1985 3,014 5.237 5.230 9.088
1986 5.652 2.910 7 .094 3.345
1987 7 .592 21.869 7 .592 21.869
1988 13.993 20.768 - -

1989 21.811 23.969 - -
TOPLAM 92.768 79.732

NOT : 1) 1970 öncesi yapılan bina ve tesisler m,1980 ön
cesi satın alınan makina,teçhizat ve taşıtların 
aktif olarak kullanılmadığı varsayılmıştır.

2) Carı yıl fiyatları^DPT'nın 27.Mayıs.1987 gün ve 
87/15 Sayılı Genelgesi ekinde yer alan yatırım 
deflatörlerj tablosundaki t-arım sektörü defla- 
törlerı esas alıra rak 1987 yılı f batlarına 
çevrilmiştir. 

il 1988,1989 program miktarlarıdır.

13.1.2.2 ORMANCILIKTA MEKANIZASYON :

13.1.2.2.1 MEVCUT DURUM :
Dünya orman varlığının azalması yanında ekonomik 

gelişme ve artan nüfusa paralel olarak orman mahsullerine 
olan ihtiyacın karşılanmasında büyük güçlükler çekilmekte, 
giderek büyüyen miktarlarda arz açığı doğmaktadır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



FAO yayınlarında,dünya nüfusunun 2000 yılında 6 
milyara yükseleceği ve bu halde 4,2 milyar m3 oduna ihti
yaç duyulacağı, buna karşılık dünya ormanlarının bugünkü 
verimi ile ancak bu ihtiyacın yarısına cevap verilebile
ceği (1,9 milyar m3 yıllık verim) ifade edilmektedir.

Arz açığının asgariye indirilebilmesi bakımından, 
orman varlığının veriminin arttırılması, sahasının geniş
letilmesi, en kısa zamanda ve az zayiatla istihsal ve 
nakliyatın gerçekleştirilmesi erozyonun önlenebilmesi 
gibi hususlarda mekanizasyondan faydalanmak tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye'de de giderek gelişmektedir.

Ormancılık iş gruplarındaki mekanizasyon,halihaz- 
zırda Ağaçlandırma,Erozyon Kontrolü, Enerji Ormanı 
tesisi, Üretim,Fidanlık faaliyetlerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu faaliyetlere ait 1982-1987 yılları 
mekanizasyon uygulamaları ile ilgili bilgiler tablo 
165'de gösterilmiştir.

13.1.2.2.1.1 Ağaçlandırma Mekanizasyonu :
Düşük verimli orman alanları ile verimli olupta 

herhangi bir sebeple verimliliğini kaybetmiş ormanların 
■yeniden tesisinde arazi hazırlığında (diri örtü temizliği+ 
toprak işlemesi) mekanizasyondan faydalanılmaktadır.

Halen yurdumuzda ağaçlandırma yapılabilecek top
lam 5.4 milyon Ha. potansiyel sahaya karşılık 1.7 milyon 
hektar makinalı ağaçlandırmaya müsait orman alanı mevcut
tur. Başlangıçtan günümüze kadar (1987 dahil) 313.435 
hektar saha makinalı çalışmalarla ağaçlandırılmıştır. Ma- 
kınalı çalışmaya elverişli potansiyel alan,genel ağaç
landırma alanının %'32 ini teşkil etmektedir (OGM makrop- 
lan çalışmaları). Halen yıllık ağaçlandırma proğramlarının 
sun1 i gençleştirme dahil % 34.8 inde (56 bin ha.) arazi 
hazırlığı makina ile yapılmaktadır.

1978 yılında makinalı olarak gerçekleştirilen 
ağaçlandırma miktarı 8.8 bin Ha. iken bu miktar 1987 
yılında 55.741 hektara ulaşmıştır. (6,3 katı)

Ağaçlandırmanın gençlik bakımı safhasında da, 
mekanizasyon yıllar itibariyle artan oranda uygulanmakta
dır. 1978 yılında 2000 hektarda makinalı bakım yapılırken 
bu rakam 1987 de 25.000 hektara yükselmiştir.



Ağaçlandırmada mekanizasyonu kısıtlayan başlıca 
etken arazinin meyil durumudur. Diri örtü temizliğinde 
paletli traktörle azami % 60 meyile kadar, toprak işleme
sinde paletli traktörle % 45, lastik tekerlekli traktörle 
% 38 azami meyilde çalışılabılmektedir.

Makınalı arazı hazırlığı, emek yoğun (işçi) ile 
mukayese edildiğinde (aynı arazi şartlarında olmak üzere) ;

1 hektar ağaçlandırma sahasının hazırlanması
işçi ile
Arazi hazırlığı : 563.83 saat 
Dikim : 58.97 "
Bakım(ıkı yıl) : 272,43 "

veya 898
898.23 saat 
111.9 gün

Makına ile
Arazi hazırlığı 
Dikim
Bakım(iki yıl) 

işçi ile
Makina ile

8.53 saat 
58.97 "

218.68 " 
4.92 "

291.lOsaat 
veya 291.00 8= 36.38 gün

gerekmektedir. Yani,l ha. ağaçlandırma sahasının hazır
lanması, işçi ile 111.90 günde,makınalı olarak 36.38 gün
de gerçekleştirılebılmektedir.

13.1.2.2.1.2 Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Meka- 
nizasyon :

Özellikle havzanın yamaç ıslahı çalışmalarında 
(hidrolik ağaçlandırma) meyılın müsait olduğu bölümlerde, 
yıllık programın % 10'luk bölümü makına ile gerçekleşmek
tedir .

13.1.2.2.1.3 Enerji Ormanı Tesisinde Mekanizasyon :
Baltalık işletmelerinde, canlandırma kesimlerinde 

paletli traktör önüne takılan kesici bıçak ile makınalı 
çalışma, araştırma safhasında olup 250 hektarda uygulan
maktadır. Bunun dışında,imar ihya çalışması yapılan sa
haların % 10-15’lik bölümünde motorlu testere ile çalı
şılmaktadır .



13.1.2.2.1.4 Üretimde Mekanizasyon :
Memleketimizin sosyal ve ekonomik şartları itiba

riyle, belirli özellikleri bulunan yerler dışında bugün 
için orman emvalinin üretildiği sahaların büyük bir 
kısmında insan ve hayvan gücünden faydalanılmaktadır. Ge
lişmiş ülkelerde üretim mekanızasyonu nısbetı, memleketi
mize oranla oldukça yüksek orandadır. Topografık açıdan 
şartlarımıza benzeyen Avusturya'da makınalı üretim % 86 
civarındadır. Türkiye'de makinalı üretim ancak % 8-10
civarındadır.

Üretim Mekanizasyonunu gerektiren yerlere ait kri
terleri şu şekilde belirtmek mümkündür.

1- Yol yapımının,orman varlığına zararlı olduğu 
yerler (yol tahribatları)

2- Yol yapımının ekonomik olmadığı yerler (yüksek 
maliyetler)

3- Odun hammaddesinin ataklardan atılması sonucu 
kalite ve hacim kaybına uğradığı yerler.

4- Mahalli iş gücünün kafi gelmediği yerler.
5- Orman yangını sonrası boşaltılması gerekli 

sahalar,
Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle yukarıdaki kri

terlere göre makinalı üretim yapılabilecek toplam saha 
miktarı 120.842 ha. olarak hesaplanmıştır.

Üretim Mekanizasyonunun Gelişimi :
Üretim mekanizasyonu zincirini oluşturan kesme,bu

dama, soyma, tomruklama, sürütme, yükleme ve istifleme hal
kaları içinde en önemli olanı, bölmeden çıkartma yanı 
sürütmedir. Türkiye'de ilk mekanızasyona 1959 yılında 
sürütmede uzun mesafeli vinçli hava hatlarıyla başlanmış
tır.

Halihazırda üretim mekanizasyonunda kullanılan ma- 
kinaların çeşidi ve mevcudu:

a) Uzun mesafeli vinçli hava hatları: Toplam 27
adettir.

b) Kısa mesafeli vinçli hava hatları : Toplam mevcut 
30 adettir.



c) Yükleme vinçleri : Toplam yükleme vinci 54adettir.
d) İstifleyıciler : 1987 sonu itibariyle 94

adettir. 30 adet daha satınalınmaktadır.
e) Çift tamburlu sürütme vinçleri : Toplam mevcudu 

322 adettir.
f- Tek tamburlu sürütücü vinç : Toplam mevcudu 40 

adettir.
g) Yongalama makinası : Toplam 14 adettir.
h) Motorlu testere : Teşkilatta 547 adet motorlu 

testere çalışmaktadır.

Üretim Mekanızasyonunun Sağladığı Faydalar :
1- Bölmeden çıkartmada yapacak odunda % 15-17'ye 

varan hacım kaybının önlenmesi,
2- Bölmeden çıkartmada kalite kaybının ön

lenmesi (% 10 nısbetınde olması gereken l.ci sınıf tom
rukta kalite bir alt sınıfa dönüşüyor.)

3- Verim yüzdesinı artırması (dikili ağaçtan elde 
edilen endüstriyel odunun verim yüzdesı makınalı üretim
de % 88,makınasız üretimde % 55 olarak bulunmuştur.)

4- İstenilen boy ve kalitede,piyasanın isteğine 
uygun,ucuz ve devamlı odun hammaddesi üretilebilmesi,

5- İnsan ve hayvanla imkansız olan üretimin maki- 
nayla yapılabilmesi,

6- Sahada mevcut dikili ağaç gövdelerinin ve genç 
fidanların zarar görmemesi, toprak taşınmasının asga
ride olması,

7-Iş kazalarının azaltılması,
8- Ülkemizde makına sanayiinin gelişmesine olumlu 

etkisi olarak sıralanabilir.

13.1.2.2.1.5 Fidanlık Hizmetlerinde Mekanizasyon :
Tohum toplama işinde ve aşı kalemi almada : Plas 

ağaçlardan ve tohum ağaçlarından tohum ve aşı kalemi 
alınırken; tırmanma merdiveni,tırmanma mahmuzu,emniyet 
bel kemeri gibi ekipmanlardan faydalanılır. Boylu ağaç-



lardan bu şekilde yapılan tohum istihsali kalifiye ele
manı gerektirmekte ve işçinin toplam maliyetteki payı %  
75 civarında olmaktadır.

Halen tohum üretiminde mekanizasyon %  65 oranında 
uygulanmakla beraber maliyetin %  25 ini teşkil etmektedir

Fidanlık çalışmalarında mekanizasyon: fidanlık
toprağının işlenmesi(fidan yastıklarının hazırlanması 
tohumun sıralara ekimi, sıra aralarının ve yastık arala
rının çapalanması ve ot alma çalışmaları,kök kesme,güb
releme, sulama ve fidan sökümü,repikaj , tüpleme,ambalaj
lama safhalarının hepsinde ortalama mekanizasyonun payı 
halen %  85 olup, maliyetin %  35'ini mekanizasyon, %
65'ini işçilik giderleri meydana getirmektedir.

13.1.2.2.2 VI.BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ MEKANİZASYON 
HEDEFLjERİ :

Orman Genel Müdürlüğünün ormancılık faaliyetleri 
ile ilgili VI.Beşyıllık PLan Döneminde mekanizasyon he
defleri tablo 166 de gösterilmiştir.

Tablo 165 ve 166 da görüldüğü gibi mekanizasyon 
oranları; ağaçlandırma da 1987 yılında %  47 iken 6.Beş 
Yıllık Kalkınma planı dönemi sonunda %  57,4'e erozyon 
kontrolunda 1987 yılında %  8,8 iken plan dönemi sonunda 
%  12'ye,enerji ormanı tesisinde %  15 ken plan dönemi 
sonunda %  21,3'e,fidan üretiminde 1987 yılında %  86 iken 
plan dönemi sonunda %  90'a sun'i gençleştirmede 1987 
yılında % 11 ikaı plan dönemi sonunda %16.8'e orman ürün
leri üretiminde 1987 yılında %  11 iken plan dönemi 
sonunda %  16'ya çıkarılması Öngörülmüştür.

13.1.3 İŞGÜCÜ :
13.1.3.1 MEVCUT DURUM :
Ormancılık faaliyetleri,özelliği gereği çok büyük 

oranda emek yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.
Bilindiği gibi ormancılık faaliyetlerinin çok 

büyük bir bölümü Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 
yürütülmekte ve yaptırılmaktadır.

Ayrıca orman yollarının yapımının bir bölümü Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (K.H.G.M), yol yapımının 
bir bölümü ile yol tamir bakımı işlerinin tamamı OGM'ce 
472
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Tablo 165 - mz-1987 yiluüimm mexanIzasyonla gerçekleştirilen ornanciuk faaiİyctlerİ ve toplam uygulama içindeki mekanIzasyon oranlarj

YILLAR

i! NDIRMA •EROZYOiKONTROLÜ ENERJİ ORMANI TESİSİ FİDAN ÜRETİMİ ORMANYOLLARI 9JTI ÇgÇLfŞTDfrC ÜRETİM (xx)
Makin.a 111 x) Tcolam Makinalı(x) Toplanı Makınalı(x) Toplam Toplam Mak. inalıHa. Ha. Pavı .Ha. Ha. Pavı

X
Ha. Ha. Payı

X (milyon 
adet)

alı Toplam Makinalı
X milyon

adec
payı Km. Km. Payı

X
Ha. Ha. Pavı

X
tn3 m3 Payı

X

198:. 53.630 30.264 56 1.947 400 21 10.875 1.300 12 314 248 79 3.613 3.613 100 26.437 1.700 6 6.001 480 8
1983 66.210 34.885 53 13.635 1.090 8 19.552 2.345 12 426 340 80 3.632 3.632 100 21.449 1.900 9 6.665 567 8.5
1984 87.627 38.992 45 12.608 1.350 11 33.602 4.365 13 462 378 82 3.727 3.727 100 17.776 1.800 10 7.596 684 9
1985 100.409 37.989 38 15.907 2.323 15 45.114 6.310 14 471 395 84 2.637 2.637 100 17.342 2.000 12 7.407 740 9,5
1986 106.709 48.716 45- 12.520 1.970 16 55.415 8.310 15 542 460 85 1.759 1.759 100 21.532 2.200 10 7.540 754 10
1987 114.044 55.742 49 13.964 1.683 12 60.552 9.060 15 546 470 86 2.971 2.971

-----
100 23.668 2.500 11 7.267 727 10

Kaynak <301 kaynakları

(x) Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, enerji ormanı tesisi ve sun'i gençleştirme faaliyetlerine ait makinalı uvgulanra miktar ve
payları saha hazırlığı ile ilgilidir. Ikı faaliyetlere ait fidan dikimi ve tohun ekimi işleri ış gücü ile gerçekleştirilmiştir. 

(.'Ot) Endüstriyel odun değerleri.

Tablo 166 -1990-199i yillari h/kasizasyon h e d e f l e r i

YILLAR
AĞAÇLANDIRMA EROZYON KONTROLÜ ENERJİ -'RMAin TE5İÎ t, ÜF.NAN Y0LL3RI LNT G2XXEbUR'E '.■RET İM l* '

Toplam 
(Ha. )

'V?.Kir.ı.:
Toplam 

(Ha.)

İık ına lı
Toplam
(Ha.)

Mak ınau 1 !akına 11 Toplam
Km

Makin ılı Toplam
Ha.

Makinalı Toplart
mJ

Makinalı
Ha. Payı 

X -
Ha.' Pavı

X
Ha. Pavı Toplam 

(Mılvon 
ide t)

’iıl yon 
Uec

Payı
l

Km Payı
X

Ha. jPavı
1 *

m3 Payı

loo0 122.850 65.000 "2.0 24.800 2.5«) 10.1 74.598 10.000 13.1 619 526 85 4.800 4.300 100 ■'2.750 3.500 10.7 7.494 879 11

1991 125.070 67.000 53.5 24.800 2.700 10.9 76.528 12.000 15,6 667 600 GO 4 .800 4.300 100 32.740 4.000 12.2 8.474 1.017 12

19°2 127.160 70.000 55,0 29.800 3. X» 19.1 73.182 13.500 1', 2 669 602 40 4.800 i 800 1™ 4.5.» .. ___
13.7 8.271 1.158 14

1993 129.450 72.000 55.6 34.700 3.200
-----

4 2 30.300 16.000 19.9 677 009 90 4.800 4 300 100 1Î.7K 5.000 H.1 9.618 1.293 15

1^94 131.340 75.000 57.4 39.700 3.500 8,8 82.119 17.500 21.3 748 t>~3 40 4.800 i. 800 100 32.1'C 5.500 16.8 8.781 1.405 16
--  -----

(X) Endüstriyel odun değerlen



kendi imkanları ve ihale sureti ile gerçekleştırilmekte- 
dır.

Özel sektör faaliyetleri ise genellikle kavak ye
tiştirmesi , üretimi ve pazarlamasıkonularını ihtiva et
mektedir .

Özel Sektörün ormancılık konuları ile ilgili 
istihdam durumu tespit edilmediği için bu bölümde sadece 
Orman Genel Müdürlüğünce istihdam edilen personel ve işçi 
miktarJarı incelenmiştir.

Ormancılık faaliyetlerindeki istihdamda genel 
olarak 6831 sayılı Orman Kanunun 24. ve 40. maddeleri 
gereğince orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman köylü
lerine öncelik tanınmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ormancılık 
faaliyetlerinde 1987 yılındaki istihdam durumu aşağıda, 
1981-1987 yıllarındaki faaliyetler itibariyle işçi 
istihdam durumu tablo 167-168-169'da gösterilmiştir.

Personel Niteliği Miktarı
1) Teknik Personel 3.719 Adet

-Orman Mühendisi 2.968 Adet
-Orman Teknikeri ve Mühendis Muavini 527 Adet
-Diğer Teknik eleman 224 Adet

2- Avukat 155 Adet
3- Orman Muhafaza Memuru 8.000 Adet
4- Diğer Memurlar 17.232 Adet

T O P L A M  29.106 Adet
5- İşçi (1) 68.863.000 Adam/Gün

Ormancılıkta,özellikle ağır arazide çalışılması 
ve bu arada faaliyetlerin belirli mevsimlerde yoğunluk 
kazanması nedeniyle sürekli işçi istihdamı sağlanamamak- 
dir.

Ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilen iş 
gücünün büyük bir bölümü sosyal güvenceden yoksundur. Bu 
durum iş gücünün devamlılığını ve verimliliğini olumsuz



yönde etkilemektedir.
Ormancılık sektörü, yatırım ve diğer faaliyetlerle 

ilgili hedeflerin (Özellikle ağaçlandırma,erozyon kont
rolü, enerji ormanı tesisi, ormanların bakımı ve genç
leştirilmesi, yol inşaatı v.s. faaliyetlerin) artırılarak 
gerekli düzeye çıkarılması sonucunda çok daha yüksek 
istihdam yaratma kapasitesine sahip bir sektördür. İLO 
(Uluslararası çalışma Teşkilatı)1nun yaptığı araştırma
larda, kısa vadede en fazla doğrudan yaratılan istihdamın 
ağaçlandırma ve sulama projelerinde olduğu belirtilmekte 
ve ülkelerin bu tür projeleri geliştirmelerinin vararları 
vurgulanmaktadır.

Tîablo-167: 1981-1987 YILLARI OGM İŞCI İSTİHDAM TABLOSU
Yatırım Cari (BİN ADAM/GÜN)

YILLAR Faaliyetleri Faaliyetler TOPLAM
1981 20.257 29.815 50.07 2
1982 22.050 30.150 52.200
1983 26.426 31.548 57 .97 4
1984 26.680 32.010 61.690
1985 29.150 31.782 60.932
1986 29.624 33.27 5 62.899
1987 34.949 33.914 68.863

13.1.3.2 VI.REŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ 
GELİŞMELERİ :

VI.Plan döneminde, ormancılık faaliyetleri hedef
lerinin artışına paralel olarak işgücü istihdamının 
artacağı tahmin edilmektedir.

Plan döneminde Orman Genel Müdürlüğünce gerçek
leştirilecek ormancılık faaliyetleri ile Özel Sektör 
üretimi (kavak üretimi) faaliyetlerinde istihdam edile
cek işgüçü miktarları toplamı tablo 170-171-172'de 
gösterilmiştir.

1987 yılında 3719 adedi teknik ve 25485'adedi 
idari olmak üzere toplam 29106 adet personel istihdam 
edilmişken,tablo :170'de görüleceği üzere,bu plan döne^ 
minde yılda ortalama 4710 adedi teknik,28259 adedi idari 
olmak üzere toplam 32969 adet,plan dönemi toplamı olarak 
da 164.843 adet personelin istihdamı beklenmektedir.



Ayrıca, ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştiril
mesi için 1987 yılında 68.863.000 adam/gün işçi istihdam 
edilmişken. VI.Beşyıllık plan döneminde yılda ortalama 
76.657 .000 adam/gün, plan dönemi toplamı olarak 383. 278.000 
adam/gün işçi istihdamı tahmin edilmektedir.

Ormancılık hizmetlerinde işçi istihdamı şu şekil
de hesaplanmıştır. Ana ormancılık faaliyetlerinden bir 
hektar alanın ağaçlandırma, erozyon kontrolü,mer1 a 
ıslahı,gençleştirme,sıklık bakımı,enerji ormanı tesisi, 
yenilenmesi ve bakımı, etüd-smırlandırması ve etüd-plan- 
laması ile yapacak ve yakacak odun üretiminde istihdam 
edilecek işgücünün hesaplanmasında aşağıdaki kriterler 
esas alınmıştır.

Faliyet adı Çalışma şekli
1) Ağaçlandırma

- Tesisi Makinalı
- Tesisi İşçi ile
- Bakım Makinalı
- Bakım İşçi ile

2) Erozyon kontrolü İşçi ile
3) Mer'a ıslahı İŞÇİ ile
4) Tabii gençleştirme İŞÇi ile
5) Sun1 i gençleştirme İŞÇİ ile
6) Gençlik ve kültür bakımı İşçi ile
1) Sıklık bakımı İşçi ile
8) Enerji ormanı tesisi İŞÇİ ile
9) Enerji ormanı yenilemesi İşçi ile
10) Enerji ormanlarında bakım işçi ile
11) Etüd-sınırlandırma
12) Etüd-Planlama
13) Yapacak ve yakacak odun üretimi

Adam/gün

90
27
34
140
15
40
90
34
30
30
17
4
0,166 
0,031 
0.827 5

Diğer ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilen 
işçi miktarları şu şekilde hesaplanmıştır. Bu faaliyet
lerin toplam harcamalardan işçilik yüzdeleri ile işçilik 
harcamaları bulunmuştur. İşçilik harcamaları ve cari 
günlük ücretler ile de işçilik miktarları hesaplanmıştır.
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Tiıblo:168- OGM'NİN 1981-1989 YILLARI YATIRIM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İSTİHDAM DURUMU
(BİN ADAM/GÜN)

FAALİYET adi 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 

(Program)
1389 

(Program)
1. Ağaçlandırma 7535 8 371 10942 13080 14223 16500 19681 2027 4 23002

- Tesis 3335 3831 47 59 6487 7422 7 500 7968 6150 6150
- Bakım 4200 4540 5583 6601 6801 9034 11713 11713 16852

2. Erozyon Kontrolü 849 996 2693 2659 3150 2519 3168 5064 6172
- Tesis 698 676 1909 17 58 2171 17 08 1946 3500 3920
- Bakım 151 320 784 901 979 811 1222 1564 2252

3. Mer'a Islahı 69 50 84 56 76 65 60 92 123
- Tesis 47 30 59 27 47 36 37 60 79
- Bakım 22 20 25 29 29 29 23 32 44

4. Fidan Üretimi
5. Tohum liretim 1932 2488 3085 3546 3555 357 5 4236 4500 4800
6. Amenajman 25 38 39 61 29 39 51 50 51
7. Kadastro 102 71 - 95 76 54 56 100 108
8. Bina ve Tesis İnşaatları 7 20 820 910 655 97 5 960 1167 1012 1100
9. Diğerlen 205 260 303 320 465 312 360 420 430
10. Orman Yolları 8820 8950 8970 9200 6600 5800 6170 6500 6800

T 0 P L, A M 20. 257 22.050 26.426 29.680 29.150 29.624 34.949 38.012 42586

Kaynak : OGM Kayıtları
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Tablo : 169 OOI'nın 1981-1989 YILLARI YATIRIM DIŞI FAALİYETLERDEKİ
İSTİHDAM DURUMU

(BİN ADAM/GÜN

FAALİYET ADALARI
YIL L A R

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
(Program)

1989 
(Program

-Tabu Gençleştirme 87 6 ' 1.356 1.786 1.812 2.268 2.495 2.620 2.620 3.299
-Suni Gençleştirme 6.535 6.484 6.043 5.413 5.526 5.742 6.098 8.420 9.056
-Enerji Ormanı 17 5 463 7 60 1.200 1.578 1.943 2.370 3.222 3.479
-Yol Tamir Bakım 640 856 1.082 897 950 975 990 1.100 1.300
-üretim Faaliyetleri 18.920 17 .506 18.019 18.579 18.558 18.817 18.201 18.319 18.433
-Diğerleri 2.669 3.485 3.858 4.103 2.902 3.303 3.635 3.710 3.800
GENEL TOPLAM 29.815 30.150 31.548 32.010 31.782 33.275 33.914 37 .598 39.367 _________ ^



13.2- EKONOMİK VF. MALİ YAPI :
Özel sektörün ormancılık sektörü ile ilgili 

olarak yaptığı yatırım ve diğer harcamaların ve orman 
ürünlerinden sağladığı gelirlerin tesbıti mümkün olmadığı 
için bu bölüm,sadece kamu sektörü dolayısıyla ormancılık 
faaliyetlerinin hemen hemen tamamını gerçekleştirmekte 
o Lan Orman Genel Müdürlüğü bazında değerlendirilmiştir.

13.2.1- MEVCUT DURUM :
13.2.1.1- GELİR DURUMU :
Orman Genel Müdürlüğünün 1981-1988 yıllarında 

gerçekleşen gelirleri tablo : 173 de gösterilmiştir.

Tablo : 170 VI.BEŞ YİIİ.LK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE
İŞLENDİRİLECEK İŞ GÜCÜ MİKTARLARI

İŞGÜCÜNÜN MEVCUT Y I L L A R
niteliği PERSONEL 199Q 1991 1992 1993 1994 1990-1994 YILLIK 

YILLARI ORTALA 
TOPLAMI MA

1.PERSONEL(Adam/yıl) 
a)Tpknık Personel 
-Orman mühendisi 3293 3418 3543 3668 37 90 3920 18339 3668
-Orman teknikleri ve 
’teknisyen 527 602 677 7 37 877 1000 3893 77 9
-Diğer teknik personel 224 234 250 265 27 5 290 1314 263
TOPLAM 4044 4254 4470 4670 4942 5210 23546 4710
b) Orman muhafaza 9100 9500 9900 10350 10800 11300 51850 10370

ve ağaçlandırma memuru 
c) Diğer personel 17387 17 487 17 690 17890 18090 18290 89447 17889

PERSONEL TOPLAM 30531 31241 32060 32910 33832 34800 164843 32969

2.işçi(Din Adam/gün)
-Yatırım faaliyeti 35359 35801 36792 37 604 387 69 184325 36865
-Diğer faaliyetler 37195 38682 40370 40601 42105 198953 39792 I
İŞÇİ TOPLAMI 72554 74483 77162 78205 8087 4 383278 76657 ]

Kaynak : OGM kayıtları
(x ) Mevcut personel sayısı, 1987 yılı mevcut personeline, 1988 yılında ilave edi-

Len ve 1989 yılında ilave edilecek miktarlar toplamıdır.



Tablo: 171 VI.BEŞYILLIK KALKTIĞA PFANI DÖNEMİNDE YATIRIM 
FAALİYETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİ SAYILARI

(BİN ADAM/GUN)

faaliyet adi VI.BEŞYILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ
1990 1991 1992 1993 1995 TOPLAM

1. Antenajman 54 51 44 51 44 244
2.Ağaçlandırma 22.857 23.234 23.586 23.979 24. 375 118.031
3.Erozyon Kontrolü 3.47 2 3.472 4.17 2 4.858 5.558 21.532
4.Mera ıslahı 375 375 375 37 5 37 5 1.875

5.Kadastro 387 368 315 365 316 1.751
6.Yol inşaatları 1.696 1.696 1.696 1.695 1.695 8.478
7.Fidan üretimi 1 . 306 1.407 1.412 1.428 1.578 7.131
8.Tohum üretimi 6 6 6 6 7 31
9.Biyolojik mücadele 2 2 2 2 2 10
10.Kavakçılık 26 26 26 26 26 130
11.Bina ve tesis inşaat 

lan
3.184 3.151 3.093 2.852 2.767 15.047

12.Turizm 1.926 1.945 1.997 1.898 1.957 9.723

TOPLAM 35.359 35.801 36.792 37 .604 38.769 184.325

Tablo: L7 2 VI.REŞYIIEIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE
YATIRIM DIŞINDAKİ FAALİYETLERLE 

İLGİLİ İŞÇİ İSTİHDAMI

FAALİYETLER
P L A N DON E M I

1990 199i 1992 1993 1994 TOPLAM
1.Tabii gençleştirme 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 b. 450
2.Sun'i gençleştirme 2.948 2.948 2.948 2.948 2.984 14.740
3.Gençlik bakımı 2.720 2.890 3.230 3.400 3.740 15.980
4.Kültür bakımı 4.760 4.760 4 .760 4.760 4.760 23.800
5.Sıklık bakımı 1.650 1.800 2.100 2.250 2.400 10.200
6.Enerji Ormanı tesisi 2.238 2.296 2. 348 2.409 2.470 11.761
7.Enerji Ormanı yenileme 340 340 340 340 340 1.700
8.Enerji Ormanı bakım 38 77 116 119 121 471
9.Enerji Ormanı sürgün seyr. 285 291 297 303 309 1.485
10.Yangın emniyet yolu yapımı 69 69 68 68 68 1. 342
11.Yol yapımı tamir bakımı 1.084 1.121 1.157 1 .195 1.232 5.789
12.Yangınla mücadele 510 510 510 510 510 2.550
13.Üretim işlen (x ) 18.990 20.025 20.932 20.735 21.607 102.289

T O P L A M 37 .195 38.68240 . 37 0 40.206 42.105 198.961



Tabloda da görüleceği üzere gelirlerin % 80-85'ini 
orman ürünleri satış gelirleri, % 14-20'sini ise hizmet 
karşılığında,izin,intifa,irtifak hakkı tahsisinden ,sa
bit kıymet terkininden, v.s. den sağlanan gelirler teşkil 
etmektedir.

13.2.1.1.1- Finansman Kaynakları:
Orman Genel Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri 

için yaptığı harcamalara ait finansman kaynağının hemen 
hemen tamamına yakınını orman ürünleri satışlarından ve 
hizmet karşılığında temin ettiği gelirlerden karşılamak
tadır. Bu da ifade etmektedir ki, OGM ihtiyaç duyduğu fi
nansmanı kendi kaynaklarından sağlamaktadır.

13.2.1.1.1.1- Pazar Yapısı :
Ülkemizde orman ürünlerinin pazarlanması aynı 

sistemle satış yapan ve monopol durumdaki Devlet Orman 
İşletmeleri tarafından yapılmaktadır.

Orman ürünleri sanayiindeki gelişmeye paralel 
olarak ince çaplı odun materyali kullanımı 5.Beş Yıllık 
Plan Döneminde oldukça artmış bulunmaktadır. Halihazırda, 
önceki plan dönemlerinde daha çok yakacak olarak kulla
nılan odun ürünü son yıllarda giderek artan bir şekilde 
sanayide değerlendirilmeye başlanmıştır.

Son yıllarda nüfus artışı ve ekonomik gelişme
ye paralel olarak odun kökenli orman ürünleri talebi
büyük artışlar göstermiştir. Buna karşılık arz miktarı 
aynı oranda artış göstermemiştir. Dolayısıyla arz açığı 
giderek artmakta,stok seviyeleri önemli ölçüde düşmekte
dir. Diğer yandan,inşaat sektöründeki gelişmelerin de 
etkisiyle odun kökenli orman ürünü ithalatında artış 
meydana gelmiştir. 1987 yılında 2 milyon m3 dolayında 
yuvarlak odun ithalatının gerçekleşmesi arz açığının en 
bariz ifadesidir.

Ayrıca,kamu sektörü olarak odun dışı orman ürün
lerinden çok düşük seviyede gelir sağlanmasına karşılık
bu ürünlerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı talebi
oldukça yüksek seviyededir.

Ülkemizde gerek çeşit gerekse miktar yönünden bü
yük bir potansiyeli olan odun dışı ürünler, günümüzde 
vatandaşlar tarafından kontrolsuz bir şekilde üretilerek
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yurt içinde ve yurt dışındapazarlanmakta , ülke ekonomisin
de küçümsenemeyecek bir yeri bulunmaktadır. 1987 yılında 
35 milyon Amerikan Doları tutarında odun dışı ürün ih
racının gerçekleşmesi, bu ürünlerin ormancılık sektöründe 
önemli yerinin olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak,üretilen orman ürünlerinin pazarlan
masında herhangi bir darboğaz söz konusu olmayıp,aksine 
arzın - talebi yeterli seviyede karşılayamaması sonucu 
fiyat artışları oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte
dir.

13.2.1.1.1.2- Satış Gelirleri :
Orman ürünleri satışları "Devlet Orman İşletmesi 

ve Döner Sermayesi Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 
yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre açık artırmalı 
satış şekli genel kaide,diğer satış şekilleri istisnai 
olarak kabul edilmiştir.

13.2.1.1.1.3- Şatış Şekilleri :
Orman ürünlerinin kamu sektörü tarafından pazar- 

lanmasında çeşitli satış usulleri uygulanmaktadır. Bunlar, 
açık artırmalı ve tahsisli satışlar ile 6831 Sayılı 
Orman Kanunu ve diğer ilgili kanunlar gereğince yapılan 
köylü pazar satışları, maliyet bedeli,1/3 maliyet bedeli 
ve tarife bedeli üzerinden yapılan satışlardır.

1981-1987 yılında gerçekleşen endüstriyel ve ya- 
kack odun satışlarının satış şekilleri itibariyle mik
tarları tablo 174'de gösterilmiştir.

Tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi ; 
endüstriyel odun satışlarının %  31-46’sını açık artırma
lı, % 43-60'ını tahsisli ve pazarlıklı, %  5-21'ini yasalar 
gereğince yapılan satışlar,yakacak odun satışlarının %  
22-43'ünü piyasa, %  57-78'ini yasalar gereğince yapılan 
satışlar teşkil etmektedir.

13.2.1.1.1.4- Orman Ürünleri Satış Fiyatları :
Orman ürünleri açık artırmalı satışlarda,mali

yet bedeli baz alınarak tesbit edilen muhammen satış be
deli üzerinden artırmaya çıkarılmak suretiyle satış 
fiyatı teşekkül etmektedir. Ancak bu fiyat gerçek pazar 
fiyatı olmamaktadır.



Gerçek pazar fiyatı ise,teşekkül eden artırmalı 
satış birim fiyatı üzerinden ayrıca alıcıdan tansı.: tdiia. 3 
Özel İdare Hissesi,% 3 Orman Köylerini Kalkındırma Fonu,
% 3,75 tellaliye ve asker ailelerine yardım ve % 12 KDV. 
olmak üzere toplam % 21,75 nısbetınde bir ilave sonucun
da meydana gelmektedir.

Tahsisli fiatlar,artırmalı fıatlar baz alınarak 
tesbit edilmektedir. (SEKA'ya verilen kağıtlık odun 
hariç)

Diğer satış şekillerinde ise,ürün fiyatları yasa
larda öngörüldüğü şekilde maliyet bedeli,1/3 maliyet 
bedeli,sadece orman tarife bedeli nisbetinde bir fiyat 
uygulanmaktadır.

1981-1987 yıllarında gerçekleşen satış şekilleri 
itibariyle satış birim fiyatları tablo 175-176 da gös
terilmiştir .

Sözkonusu tabloların tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, açık artırmalı ve açık artırma esas alınarak 
tesbit edilen tahsisli fiyatlar ile kağıtlık odun için 
düşük seviyede uygulanan tahsisli fiyatlar ve yasalar ge
reğince uygulanan satış fiyatları arasında büyük farklı
lıklar bulunmaktadır. Örneğin, 1981 yılında gerçekleşen 
artırmalı ve tahsisli fiyatlar tomruk için 6.982 tl/M^,
tel direk için 10.663’ TL/M^, maden direk için 4.334
TL/M^ , kağıtlık odun için 3.7 69 TL/M^, sanayi odunu için 
3.203 TL/M^ ve yakacak odun için 645 TL/Ster iken SEKA'ya 
düşük fiyatla verilen kağıtlık odun ve yasalar gereğince 
verilen diğerleri için uygulanan satış birim fiyatları, 
tomruk için 1.800 TL/M^, tel direk için 1.36İTL,/M^, ma
den direk için 1.245 TL/M^, sanayi odunu için 1.604
TL/M^, yakacak odun için 78 TL/Ster ve fiilen uygulanan 
kağıtlık odun satış fiyatı 3.241 TL/M^, 1987 yılında ise 
artırmalı ve tahsisli fiyatlar , tomruk için 100 553
TL/M^t tel direk için 99.201 TL/M^, maden direk için
57.626 TL/M^, sanayi odunu için 48.654 TL/M^( kağıtlık 
odun için 53.140 TL/M^ ve yakacak odun için 7.296 TL/Ster 
iken, yasalar gereğince uygulanan satış fiyatları tomruk 
için 20.526 TL/M^, tel 63.269 TL/M^, maden direk için 
22.711 TL/M^( sanayi odunu için 15.889 TL/M^, yakacak 
odun için 1.770 TL/M^ ve SEKA'ya düşük tahsis fiyatıyla 
satılan kağıtlık odun için 18.843 TL/M^ olarak gerçek
leşmiştir .



13.2.1.1.1.5- Gelir Kayıpları :
Özellikle SEKA'ya verilen kağıtlık odun satışla

rında ve yasalar gereğince yapılan tomruk,sanayi odunu, ya
kacak odun vs. satışlarında piyasa fiyatlarına göre, çok 
düşük fiyatların uygulanması (sübvansiyon) sonucu büyük 
meblağlarda gelir kayıpları sektöre intikal ettirileme- 
mektedir.

1981-1987 yıllarında meydana gelen gelir kayıpları 
tablo 177'de gösterilmiştir.

Tabloda da görüleceği gibi meydana gelen gelir 
kayıpları 1981 yılında 12.719 milyon TL,1987 yılında 
137.448 milyon TL.dır. Bir başka ifade ile tahakkuk eden 
satış gelirlerinin 1981 yılında % 31'i 1987 yılında da %  
27'si seviyesinde gelir kaybı meydana gelmiş, yani orman 
ürünleri satışında gizli sübvansiyon uygulanmıştır.

13.2.1.2- GİDER DURUMU :
Orman Genel Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini 

Genel Bütçe,Katma Bütçe,Döner Sermaye Bütçesi ve Fon 
Bütçe (Milli Parklar Fonu) olmak üzere 4 bütçeden gerçek
leştirmektedir .

1981-1987 Yılları harcamalarının bütçeler itiba
riyle durumu tablo 178'de,gider çeşitleri itibariyle du
rumu ise tablo:179 da gösterilmiştir.

Tablo: 178 de görüleceği üzere,toplam harcamala
rın 1981 yılında %  82,5'üDöner Sermaye,% 13,5'i Katma 
Bütçe ve% 4'ü Genel Bütçe, 1987 yılında ise %  92,5'i Dö
ner Sermaye %  6,4’ü Katma Bütçe,% 1,1'i Genel Bütçe ve 
çok cüz'i miktarı fon Bütçe ile ilgilidir.

Diğer taraftan, Tablo: 179 da da görüleceği gibi, 
1981-1987 yıllarındaki konsolide harcamaların %  15,6-
20,6'smı yatırım giderleri %  4,9-8,7'sini orman bakım 
giderleri, %  19,6-24,3'ünü üretim giderleri, %  18,8-32,4' 
ünü diğer cari giderler, %  19,4-37,4'ünü transferler
teşkil etmektedir.

13.2.1.2.1- Yatırım Giderleri :
1981-1987 yıllarında gerçekleşen yatırım giderle

rinin %  79-95'i OGM'nın kendi kaynaklarından (Döner Ser- 
maye, Katma Bütçe ve Fon Bütçesinden), % 5,5-21,1'i Genel 
Bütçeden finanse edilmiştir. (Tablo-178)
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Bu konudaki giderlerden "YATIRIMLAR" bölümünde 
detaylı olarak bahsedilecektir.

13.2.1.2.2- Orman Bakım Giderleri :
Orman bakım faaliyetleri için yapılan harcamalar 

cari giderler bölümünde yer almasına rağmen, bu konudaki 
harcamalar ormanların gençleştirilmesi, bakımı, enerji 
ormanı tesisi ve bakımı, orman yolları tamir ve bakımç, 
yangın emniyet yol ve şeridi yapımı, orman yangınları ve 
ormanlara zarar veren böcek ve hastalıklarla mücadele 
gibi yatırım karakterindeki faaliyetler için yapılan 
harcamalardır.

13.2.1.2.3- Üretim Giderleri :
Üretim giderleri orman ürünleri üretimi için ya

pılan harcamalar olup,bu konudaki harcamaların tamamı 
yaptığı üretim işleri karşılığında gelir seviyesi çok 
düşük olan orman köylüsüne intikal ettirilmektedir.

13.2.1.2.4- Transfer Giderleri :
Transfer giderlerinin çok büyük bölümünü hazine 

hissesi, kurumlar vergisi ve fonlara yapılan aktarmalar 
teşkil etmektedir.

1981-1988 yıllarında ödenen hazine hissesi ve ku
rumlar vergisi ile' fonlara yapılan aktarmalar tablo 
18'de gösterilmiştir.

Tablo: 180 de de görüleceği gibi, carı fiyatlarla 
vergiler ve fonlara yapılan aktarmaların tutarı 1981 
yılında 3.308 milyon TL, toplam gelirlere oranı % 6.4 
iken bu değerler yıldan yıla aktarak 1987 yılında tuta
rı 135.361 milyon TL,'ye toplam gelire oranı da % 
22,7'ye yükseltilmiştir.

Söz konusu giderlerin sadece % 4-10'u 1981
yılında % 10, 1987'de % 4) Orman köylerini Kalkındırma 
fonuna aktarılmış ve bir anlamda sektöre intikal etmiş
tir. % 90-95’lik kısmı ise ormancılık sektörüne döndü- 
rülememıştır.

13.2.2. ALTINCI BEŞ YILLIK PIuAN DÖNEMİNDE GELİŞ
MELER :

13.2.2.1- Pazar Yapısındaki Gelişmeler :
Ülkemizde "Özel Sektör Kavak Üretimi"nde önemli



ölçüde artış meydana geleceği tahmin edilmesine rağmen, 
orman ürünleri (hammadde) pazarının genel karekterı olan 
monopol piyasa şartlarının Altıncı Beş Yıllık Plan 
Döneminde de devam etmesi beklenmektedir.

Diğer taraftan,Devlet Orman işletmelerince uygu
lanmakta olan artırmalı ve tahsisli satış ile köylü 
pazar,maliyet bedelli ve tarife bedelli satış şekille
rinin bu plan döneminde de devam ettirileceği tahmin 
edilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce tamamlanan "Ormancılık 
Ana Planı" revizesi sonuçlarına göre halihazırda 2 
milyon m3 civarında olan endüstriyel odun arz açığının 
artan nüfusa ve ekonomik gelişmeye paralel olarak 
1990'da 3 milyon m3'e, 1994'te 3.5 milyon m3'e çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bu sonuçlar dikkate alındığında 
üretilen orman ürünlerinin özellikle iç piyasada pazar- 
lanacağı tahmin edilmektedir.

13.2.2.2- Fiyatlardaki Gelişmeler :
Arz talep ilişkisine paralel olarak fiyatlarda 

bugüne göre daha da fazla artışlar olacağı beklenmekte
dir.

13.2.2.3- Gelir ve Giderlerdeki Gelişmeler :
Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinin halihazırda 

olduğu şekilde, % 85-90 gibi çok büyük kısmının orman 
ürünleri satışından sağlanacağı, gelir kayıplarında bir 
değişme olmayacağı tahmin edilmektedir.

Altıncı Beş Yıllık PLan Döneminde tahmin edilen 
Gelir ve Giderler ile plan döneminde öngörülen yatırım
ları, bu yatırımların OGM'nin kendi gelirlerinden karşı- 
lanabilen kısmı tablo 181'de gösterilmiştir.

Tablo'da görüleceği üzere,Orman Genel Müdürlüğü
nün plan döneminde kendi kaynaklarından sağlayacağı 
gelirler ile giderleri arasında toplam 472 milyar 570 
milyon TL. (yılda ortalama 94,5 milyar TL.) gelir açığı 
olacağı tahmin edilmektedir.

Plan dönemi gelirleri hesap edilirken SEKA'ya ve 
yasalar gereğince köylü zati ihtiyacı, afetzedeler ve 
ilk okullar için,piyasa fiyatına göre çok düşük fiyatla 
yapılmakta olan orman ürünleri satışının, ayrıca Hazine 
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Hissesif Çocuk Esirgeme Kurumu Hissesi ile Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayiini Des
tekleme Fonu, Mesleki Eğitim ve Çıraklık Fonuna yapılmak
ta olan ve ormancılık sektörüne intikal etmeyen ödemele
rin VI.Beş Yıllık Plan döneminde de devam edeceği var
sayılmıştır .

Buna göre 1987 yılı fiyatlarıyla plan döneminde 
gelir kayıplarının ,gelecek yılda ortalama 137,4 milyar 
TL. (Tablo-177) ,toplam olarak da 687 milyar TL. ; yukarı
da belirtilen söz konusu Hazine Hissesi ve fonlara yapı
lacak aktarmaların ise kurumlar vergisi hariç yılda or
talama 63.8 milyar TL.(Tablo-180), plan dönemi toplamı 
olarak da 319 milyar TL.olacağı beklenmektedir.

Tablo: 17 3 ORMAN GEHEL MUDORLÜCİ>**4
1981-1988 YILLARI GELİR DURUMU

(CARİ FİYATLARLA MİLYON TL'.)

YILLAR

KURULUŞUN KENDİ KAYNAKLARINDAN SAĞLANAN GELİRLER

ORMAN ÜRÜNLERİ 
SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER (x )

GENEL BÜTÇEDEN 
SAĞLANAN GELİRLER

GELİRLER GENEL 
TOPLAM

TUT .ARI PAYI % TUTARI PAYI % TUTARI PAYI % TUT .ARI
1981 41.039 80 10.262 20 2.134 4 53.435
1982 58.945 85 12.07 3 17 19.955 3 7 2 .97 3
1983 97 .046 82 20.792 18 4 .469 4 122.307
1984 169.Q84 85 30.467 15 5.609 3 205.160
1985 225.183 85 40.644 15 3.490 1 269.317
1986 351.878 85 60.57 9 15 3.997 1 416.545
1987 509.517 85 86.247 14 6.058 1 601.822
1988 756.588 86 119.323 13 10.830 1 88.741

K AYNAK :  OGM Kayı t l a r ı

(x )  Tamir  bak ım,  mi l l i  park  ve  orman iç i  d in lenme yer ler i ,  av  
ve  yaban  hayat ı  v .b .  h izmet ler  kar ş ı l ı ğ ında ,  ormanl ık  a l an
la rda  maden ,  tur i s t ik  te s i s  v . s .  i ç in  yap ı l an  saha  tahs i s l e r i  
i l e  müsadere l i  o rman emval inden  ve  a l ınan  fa iz le r ,  s ab i t  
met  terk in i  v . s .  den  sağ lanan  ge l i r l e r .

(xx )  1988  raka mlar ı  program değer ler id i r .
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Tablo: 174 1981-1987 YILLARINDA CIKÇEKLEŞEJJ ENDÜSTRİYEL VE YAKACAK OD(JN
SATIŞLARININ SATIŞ ŞEKİLLERİ İTİBARİYLE MİKTARI M3

ENDÜSTRİYEL ODUN YAKACAK ODUN {x)

fILLAR

AÇIK ARTIRMALI 
SATIŞLAR

tahsisli ve
PAZARLIKLI
SATIŞLAR

Yasalar gereğince
YAPILAN SATIŞLAR TOPLAM

PİYASA
SATIŞLARI

yasalar gereğince
YAPILAN SATIŞLAR TOPLAM

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %
1981 2.803.760 42 2.829.289 43 1.018.888 15 6.651.937 100 3.129.885 22 10.855.559 78 13.985.444 100
1982 3.695.346 46 3.499.136 44 838.284 10 8.032.766 100 3.884.720 29 9.735.141 71 13.619.861 100
1983 2.353.869 31 3.574.992 48 1.548.432 21 7 .477 .293 100 3.830.607 29 9.409.690 71 13.240.197 100
1984 2.825.252 35 4.807.751 60 393.114 5 8.026.117 100 4.061.042 39 6.298.17 3 61 10.359.215 100
1985 3.146.197 41 4.176.988 54 359.946 5 7 .683.131 100 4.168.877 43 5.521.653 57 9.690.530 100
1986 3.201.842 39 4.556.218 56 368.012 5 8.126.07 2 100 3.926.283 43 5.310.220 57 9.236.503 100
1987 2.861.652 38 4.061.808 54 571.569 8 7.495.029 100 4.225.990 42 5.849.044 58 10.075.034 100
1988 3.759.670 51 3.093.580 41 606.350 8 7.459.600 100 2.747 .570 27 7.305.830 73 10.053.400 100
1989 3.529.540 44 3.776.650 48 617.000 8 7.923.190 100 2.828.175 28 7.121.625 72 9.943.800 100

KAYNAK : O G M. Kaynakları
(x' 1 Ster 0,7 M3 alınmıştır
(xx ) 1988 ve 1989 rakamları program değendir.
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Tablo: 17 5 ORMAN ÜRÜNLERİ AÇIK ARTIRMALI VF. AÇIK ARTTIRMA BAZ
ALINARAK YAPILAN TAHSİSLİ SATIŞ BİRİM FİATI ARI

YILLAR
TOMRUK
TL/M3

MADEN
DİREK
TL/M3

TEL
DİREK
TL/M3

SANAYİ
ODUNU
TL/M3

KAĞITLIK
ODUN
TL/M3

LİF YONGA 
ODUNU 
TL/M 3

YAKACAK 
ODUN 
TL/STER

1981 6.982 4.334 10.663 3.203 3.769 ] .204 645
1982 7 .786 5.476 10.909 4.160 4.817 2.013 1.175
1983 16.561 9.831 15.506 8.734 9.283 4.503 2.022
1984 30.424 19.213 23.338 15.525 17.369 4.405 2.919
1985 37.516 26.168 41.599 18.435 20.802 8.609 4.107
1986 65.754 35.805 66.346 27.208 31.507 8.508 5.261
1987 100.553 57.626 99.201 48.654 53.140 15.844 7 .296

KAYNAK : OGM kayıtları

(x ) Kağıtlık odun açık artırmalı olarak satılmadığından, bu ürün için (kağıtlık odun ile 
maden direk ve sanayi odunu standardları birbirine çok benzediğinden)sanayi odunu ve 
maden direk artırmalı satış biram fiatları ortalaması baz alınmıştır.



490 Tablo: 176 C«MAN GENEL, MUDURIEGIJNCE
yasalar gereğince verilen ve seka'ya duşuk fiyatla

TAHSİS EDİLEN ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BİRİM FİYATLARI

Carı Fiyatlarla TL/M3

YILLAR TOMRUK
MADEN
DİREK

TEL
DİREK

SANAYİ
ODUNU

KAĞITLIK
ODUN

YAKACAK 
ODUN (TL/STER)

1981 1.830 1.245 1.361 1.604 3.241 78
1982 3.067 2.128 2.611 2.97 3 3.717 119
1983 4.436 2.300 2.609 3.441 5.297 119
1984 4.757 4.754 3.154 4.345 8.420 184
1985 9.604 9.948 13.813 12.150 10.975 660
1986 14.522 16.948 43.256 11.259 13.846 1.17 8
1987 20.526 22.711 63.269 15.889 18.843 1.770
1988 44.167 - - - 30.184 4.146
1989 82.745 — _ _ 45.000 6.752

(x ) 1988 ve 1989 rakamları program değerleridir.
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Tablo:  177 1981-1987 YILLARINDA PİYASA FİYATINDA DÜŞÜK FİYATLA

ORMAN ÜRÜNÜ SATIŞLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN GELİR KAYIPLARI

Yasal gereğince yapılan
YILLAR satışlardan gelir kaybı

1981 12.129

1982 17.487

1983 23.388

1984 27.182

1985 29.905

1986 43.904

1987 84.552

(Cari fiyatlarla milyon TL.)

SEKA'ya yapılan TOPLAM
satışlardan gelir
kaybı

590 12.719

1.176 18.663

4.656 30.044

13.032 40.214

16.093 45.998

27.328 71.232

52.896 137.448
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C a n  u y a r l a r ı n
TABLO: 178 ORMAN GENEL MUDURLÜĞÜNÜN 1981-1987 YILLARI GİDERİ ERİ (BÜTÇELER İTİBARİYLE)

YILLAR GİDER

DÖNER SERMAYE KATMA BÜTÇE GENEL BÜTÇE . FON BÜTÇESİ TOPLAM

TUTARI PAYI
%

TUTARI PAYI
%

TUTARI PAYI TUTARI PAYI
%

TUTARI PAYI

Yatırım 1 .096 7.3 864 8.6 2.134 21.1 10.094 100

1981 Carı 26.944 81.5 6.099 18.5 - 33.043 100
Transfer 10.154 97.5 257 2.5 - 10.411 100
Toplam 44.194 82.5 7 .220 13.5 2.134 4.0 53.548 100

Yatırım 10.490 78.2 962 7.2 1.955 14.6 13.407 100
Cari 33.189 82.2 7.209 17.8 - 40.398 10'

1982 Transfer 14.609 97 .7 350 2.3 - 14.959 100
Toplam 58.288 84.8 8.521 12.4 1.955 2.8 68.764 100

Yatırım 16.476 76.1 692 3.2 4.469 20.7 21 .637
Carı 47.801 82.4 10.182 - 57 . 983 :o :

1983 Transfer 24.939 98.0 505 2.0 - 25.444 100
Toplam 89.216 85.0 11. 379 10.8 4.469 4.2 105.064 ıo :

Yatırım 22.703 76.5 1. 367 4.6 5.609 18.9 29.679 1 0j

1984 Carı 74.187 84.7 13.430 15.3 - 87 .617 100
Transfer 50.138 96.7 1.694 3.3 - 51.832 ICO
Toplam 147.028 86.9 16.491 9.8 5.609 3.3 169.128 ICO

Yatırım 31.626 85.7 1.773 3.490 36.889 10 0
1985 Carı 102.843 85.6 17 .267 14.4 - 120.İ05 ICO

Transfer 78.441 99.2 641 - 79.082 İC .'
Toplam 212.910 90.2 19.67 6 8.3 3.490 1.5 236.076 ıc  :■

Yatırım 52.806 89.3 2.282 3.9 3.977 6.8 59.085 ICC

1986 Carı 137 .425 84.7 24.896 15. 3 - 162.321 i r 0

Transfer 131.173 99.2 1.059 0.8 - 132.232 100
Toplam 321.404 90.9 28.237 8.0 3.997 1.1 353.638 ıc

Yatırım 102.045 92.2 2.550 2.3 6.058 5.5 110.653 10C

1987 Carı 234.377 87.9 32.002 12.0 - 37 2 0.1 266.751 ICO
Transfer 186.951 99.2 1.444 0.8 - 48 + 188.443 ICC
Toplam, 523.37 3 92.5 35.996 6.4 6.058 1.1 420 + 565.847 ICO

Yatırım 159.850 92.4 3.200 1.2 10.830 6.2 330 0.2 174.210 100
Carı 443.567 94.5 46.150 5.5 - 162 + 489.879 1 'j

1988 Transfer 220.951 99.9 2.193 0.1 - 308 + 2 2 3 . 4 5 2 1C j

Toplam 824.368 92.9 51.543 5.9 10.830 1.2 800 + 8 ö  7. 5 4 ı



Tablo: 179
ORMAN CENEL MİİDÜRLİİĞÜNÜ 

1981-1987 YILLARI KONSOLİDE GİDERİ ERİ 
(GİDER ÇEŞİTLERİ İTİBARİYLE )

Carı Fiyatlarla (Milyon TL.)
YATIRIM GİDERLERİ CARI GİDERLERİ

YILLAR
OGM KAY
NAKLARIN 
DAN

-
GENEL
BÜTÇEDEN TOPLAM

ORMAN BAKIM 
GİDERLERİ (x)

ÜRETİM
GİDERLERİ

DİĞER CARİ 
GİDERLER (xx ) TRANSFERLER TOPLAM

Tutarı Payı
%

Tutarı Rayı
%

Tutarı Payı
%

Tutarı Payı
%

Tutarı Pavı
%

Tutarı Payı
%

Tutarı Pavı
%

Tutarı Payı

1981 7 .960 14.9 2.134 4 10.094 18.9 2.928 5.5 12.905 24.1 17.210 32.1 10.411 19.4 53.548 100
1982 11.452 16.7 1.955 2.8 13.407 19.5 3.695 5.4 14.398 20.9 22.305 32.4 14.959 21.8 68.764 100
1983 17 .168 16.3 4.469 4.3 21.637 20.6 6.772 6.4 20.882 19.9 30.329 28.9 25.444 24.2 105.064 100
1984 24.070 14.2 5.609 3.3 29.679 17.5 8.326 4.9 35 . 97 321.3 43.318 25.6 51.832 30.7 169.128 100
1985 33.399 14.1 3.490 1.5 36.889 15.6 13.661 5.8 57.465 24.3 48.979 20.8 79.082 33.5 236.076 100
1986 55.088 15.6 3.997 1.1 59.085 16.7 19.953 5.6 74.541 21.1 67 . 828 19.2 132.232 37 .4 353.639 100
1987 107.595 18.5 6.058 1.1 110.653 19.6 49.181 8.7 110.818 19.6 106.752 18.8 188.443 33.3 565.847 100
1988 163.050 18.4 10.830 1.2 173.880 19.6 94.725 10.7 184.700 20.8 210.292 23.7 223.144 25.2 886.741 100

KAYNAK : OGM Kayıtları

(x ) Orman bakım giderleri ormanların gençleştirilmesi (yenilenmesi), bakım,enerji ormanı tesisi ve yenilenmesi, orman yolu 
tamir ve bakım,yangın emniyet yolu ve şeridi yapımı,ormanlara zarar veren böcek ve hastalıklarla mücadele faliyetlerı 
için yapılan harcamalardır.

(xx) Diğer carı giderler, genel yönetim giderleri (personel ve diğer giderler), satış giderleri,tamirhane giderleri v.b.dır. 
(xxx) Transferler,tarife bedeli,hazine hissesi,vergiler, fonlara aktarılan paralar ile geçen yıllar borçları için yapılan 

harcamalar
(xxxx) 1988 değerleri proğram rakamlarıdır.



1981-1988 YIULARINDA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SATIŞ CELIRLERINDEN ÖDENEN HAZİNE HİSSESİ VE VERGİLER İLE 

Tablo : 180 ÇEŞİTLİ FONLARA YAPILAN AKTARMALAR (CARİ FİYATLARLA )
(MİLYON TL)

YILLAR ORMAN KÖYLERİNİ 
KALKINDIRMA FONU

HAZİNE
HİSSESİ

KURUMLAR
VERGİSİ

ÇOCUK ESİRGEME 
KUR.HİSSESİ

SAVUNMA SA
NAYİ FONU

SOSYAL YARDIM
LAŞMA VE DAYA
NIŞMAYI TEŞ.FONU

meslek eğitim
VE ÇIRAKLIK 
FONU TOPLAM

OGM GELİR 
LERINE O- 
RANI %

1981 334 1.002 1.97 2 - - - - 3.308 6.4
1982 361 1.531 2.870 - - - - 4.762 6.7
1983 1.48 3 2.817 10.807 7 60 - - - 15.867 13.5
1984 3.749 5.260 27.295 1.711 - - - 38.014 19.0
1985 3.777 10.467 36.643 2. 320 1.099 - - 54.306 20.4
1986 5.908 17 .117 58.255 3.674 1.748 13.253 583 100.537 24.4
1987 5.209 25.447 71.532 5.398 2.146 24.914 715 135.361 22.7
1988 6.552 38.500 47 .07 6 7 .898 1.750 36.395 480 138.651 17 .2

Kaynak : OGM Döner Sermaye Bılonçoları
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FAALİYET adi 1990 1991 1992 1993 1994 TOPLAM
gelirler 620.902 656.589 654.308 659.387 661.949 3.253.135
1. Satış gelirleri 528.902 564.589 562.308 567.387 569.949 2.793.135
1. Diğer gelirler 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 460.000
GİDERLER 705.947 732.513 733.742 769.219 784.284 3.725.785
1) Carı giderler 291.100 305.390 304.430 311.860 316.220 1.529.000

a) Üretim giderleri 121.100 134.300 131.600 137.000 140.000 664.000
b) Orman bakım giderleri 60.000 61.090 62.830 64.860 66.220 315.000
c) Diğer carı giderler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 550.000

2) Yatırım giderleri 223.625 227.882 230.583 236.624 246.732 1.165.446
3) Transferler ödemeleri 191.222 199.241 198.729 220.735 221.332 ].031.259

FARK + - 85.045 - 75.924 - 79.434 -109.832 -122.335 - 472.570

6.BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HEDEFLERİNİN OCM KAYNAKLARDAN KARŞILANABİ LME DURUMU

(1987 YILI FİYATLARI İLE MİLYON TL.)
OGM KAYNAKLARINDAN
KARŞILANAN YATIRIMLARIN KARŞILANMAYAN YATIRIMLARIN

TOPLAM
YATIRIM GELİRLERİ TOPLAM YATIRIM

YILLAR GELİRLER TUTARI TUTARI İÇİNDEKİ PAYI % TUTARI TUTARINDAKİ PAYI %
1990 620.902 223.625 138.580 22 85.045 38
1991 656.589 227 . 882 151.958 23 75.924 33
1992 654.308 230.583 151.149 23 79.434 34
1993 659.387 236.624 126.792 19 109.832 46
1994 661.949 246.732 124.397 19 122.335 50

TOPLAM 3.253.135 1 165.446 692.876 21 472.570 41



Halihazırda yürütülmekte olan ormancılıkla ilgili 
yatırım faaliyetleri, ağaçlandırma , erozyon kontrolü, mer ' a 
ıslahı,fidan ve tohum üretimi,orman amenajman planları
nın yapımı,orman kadastrosu hizmetleri,orman yollarının 
yapımı,araştırma hizmetleri bina ve tesis inşaatları ve 
ormancılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde yararla
nılan makina-teçhizat ve taşıt alımı,orman içi dinlen
me yerleri, milli parkların tesisi,av ve yaban hayatının 
düzenlenmesi v.s. gibi faaliyetlerden müteşekkildir.

13.3.1. MEVCUT DURUM :
Orman Genel Müdürlüğünce 1981-1987 yıllarında ger

çekleştirilen ormancılık yatırımlarının durumu carı 
fiyatlarla tablo 182'de 1987 yılı fiyatları ile tablo 
183'de gösterilmiştir.

Söz konusu tablolarda da görüJeceğı üzere, 
önemli faaliyetler için yapılan yatırım harcamalarının 
toplam yatırım giderleri içindeki payları; Ağaçlandırma 
faaliyeti 1981'de % 17 iken 1987'de % 36'a,Erozyon
kontrolü faaliyeti 1981'de % 3 iken 1987'de % 4’c, fidan 
üretimi 1981'de % 9 iken 1987 % 9 seviyesine çıkmış or
man yolları 1981'de % 47 iken 1987'de % 23'e bina ve 
tesis yatırımları 1981 yılında %.l iken 1987 'de % 3 
seviyesine düşmüştür.

Görüldüğü gibi 1981 yılına göre 1987 yılında ağaç
landırma, erozyon kontrolü, fidan, üretimi faaliyetleri 
çin yapılan harcamaların toplam yatırım içindeki pay
ları yükselme,orman yolları,bina ve tesisler için yapı
lan harcamaların toplam yatırım içindeki paylarında düş
me olmuştur.

1981-1987 yılları yatırım harcamalarının 1987 yılı 
fiyatlarına göre bütçeler itibariyle durumu tablo 184'de 
gösterilmiştir.

Tablo'da görüleceği gibi Orman Genel Müdürlüğü, 
1981-1987 yıllarında gerçekleştirdiği yatırımları için 
gerekli finansmanının % 79-94,5 gibi çok büyük bölümünü



kendi kaynaklarında karşılamış,sadece kamu hizmeti ni
teliğinde olan erozyon kontrolü,mera 1 a ıslahı,orman 
dışı ağaçlandırma ve milli park faaliyetleri için 1981 
yılından itibaren Genel Bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ya
tırımların finansmanında Genel Bütçenin payı 1981 yılın
da % 21,1 iken bu oran 1987 yılında % 5,5 olarak gerçek
leşmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünce 1981-1987 yıllarında 
ağaçlandırma,erozyon kontrolü ve mer1 a ıslahı fidan ve 
tohum üretimi,orman kadastrosu ve orman amenajmanı ger
çekleşmeleri ve 1988,1989 programları tablo : 185 de
gösterilmiştir.

Tablo'da görüldüğü gibi 1981-1987 yıllarında yılda 
ortalama 461.677 Ha.orman kadastrosu,82.505 Ha. ağaç
landırma, 11 . 087 Ha. Erozyon Kontrolü,2.7 03 Ha.Mer'a 
ıslahı,483 milyon adet fidan üretimi,208 ton tohum 
üretimi gerçekleştirilmiş,1.295.613 Ha.orman alanının 
amenajman planı yenilenmiştir.

1981-1987 Yıllarında cari fiyatlarla yatırım har
camaları ve bir işçinin istihdamı için gerekli yatırım 
miktarı yatırım faaliyetlerinde istihdam edilen işçi 
sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Bir işçinin istihdamı 
Yatırım iÇln gerekli olan
Tutarı İŞÇİ Sayısı Yatırım Tutarı

Yıllar (Milyon TL) Bin Adam/Gün Adam Yıl(x) (BİN TL.)_________

1981 10.094 20.257 84.404 120

1982 13.407 22.050 91.875 146

1983 21.637 26.426 110.108 197

1984 29.679 29.680 123.667 240

1985 36.889 29.150 121.458 304

1986 59.085 29.624 123.433 47 9

1987 110.653 34.943 145.621 7 60

1988 17 3.880 38.012 158.383 1.098

1989 234.600 42.586 177.442 1.598
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(x ) 1 Adam yıl=240 Adam/Gün. 1988 ve 1989 rakamları 
program değerleridir.

Görüldüğü gibi ormancılık sektöründe bir işçinin 
istihdamı için cari fiyatlarla 1981 yılında 120 bin TL. 
1987 yılında 760 TL.yatırım harcaması yapılmıştır.

Yatırım/Gelir Oranı *
Özel sektörün (kavak v.s. için) yaptığı yatırım 

harcamaları ve elde ettiği gelirler tam olarak bilinme
diği için yatırım gelir oranı değerlendirmesi ; ormancılık 
sektörü faaliyetlerinin çok büyük bölümünü gerçekleştir
mekte olan Orman Genel Müdürlüğü bazında ele alınmıştır.

Orman Genel Müdürlüğünün,Ormancılıkla ilgili ola
rak 1981-1987 yıllarında kendi kaynaklarından yaptığı 
yatırım harcamaları, sağladığı gelirler ve yatırım har
camalarının gelirlere oranları aşağıda gösterilmiştir.

1981-1987 YILLARINDA ORMAN CENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
SAĞLADIĞI GELİRLER VE YATIRIM HARCAMALARI

(Kendi Kaynaklarından)

YATIRIM HARCAMALARI
YILLAR GELİRLER TUTARI Gelirlere Oranı t
1981 51.301 7 .960 15.5
1982 71.081 11.482 lb.l
1983 117 .838 17 .168 14,6
1984 199.551 24.070 12,1
1985 265.827 33.399 12,6
1986 412.457 55.088 13,4
1987 595.764 104.595 17 ,6
1988 875.541 161.050 18.6

Ortalama (Aritmetik)
KAYNAK : OGM Kayıtları 
( ) 1988 rakamları program değerleridir.

13.3.2. VI.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ GELİŞ
MELERİ :

VI.Beşyıllık Kalkınma PLanı döneminde Orman Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi öngörülen ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü,mer1 a ıslahı,fidan ve tohum üretimi,or— 
498



manların korunması ve kadastrosunun yapılması(amenajman 
planlarının revizesı,orman yolları inşaatı ve diğer or
mancılık faaliyetlerine ait yatırımhedefleri ve yatırım 
tutarları tablo-186'de gösterilmiştir.

Tablo-186'da da görüleceği üzere Altıncı Beş Yıllık 
PLan döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlar 
için 1987 yılı fiyatlarıyla yılda ortalama 211 milyar 787 
milyon TL, plan dönemi toplamı olarakta 1 trilyon 58 
milyar 934 milyon TL.yatırım harcaması yapılması gerek
mektedir .

Plan döneminde yılda ortalama 127.174 Ha. ağaçlan
dırma, 30.760 Ha. Erozyon kontrolü, 15 bin ha mer1 a 
ıslahı, 675 milyon adet fidan üretimi,1.484.000 ha.orman 
kadastrosu, 2.110.000 ha. orman amenajman planı revizesı, 
8.485.400 m3 endüstriyel ve 16.590.600 ster yakacak odun 
üretimi ile koruma, araştırma, v.s .gibi diğer ormancılık 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedef alınmış bulunmak
tadır.

Ayrıca söz konusu hedeflerin ve diğer ormancılık 
hizmetlerinin en ekonomik bir şekilde tam olarak gerçek
leştirilmesi için öngörülen bina, tesis, makin a- teçhizat 
ve taşıt yatırımları tablo: 187 ve 188-188/1 de gösteril
miştir .

Ekonomik ve Ma’lı Yapı alt bölümünde de belirtildiği 
üzere Orman Genel Müdürlüğünün VI.Beş Yıllık Plan Dönemi 
gelir ve gider tahminlerine göre :

Orman Genel Müdürlüğünün gelir açığının;yılda 
ortalama 94,5 milyar TL.toplam 472 milyar 570 milyon 
TL.olacağı tahmin edilmektedir. (Tablo: 181)

Anöak ;yatırım dışındaki üretim giderlerinden,tama
men ormanların gençleştirilmesi , bakımı,enerji orman 
tesisi,orman yollarının tamir bakımı,ormanlara zarar 
veren yangın ve böcek ile mücadele faaliyetlerinden te
şekkül eden orman bakım giderlerinden ve büyük bölümü 
personel giderleri ile ilgili diğer cari gider
lerden tasarruf etme imkanı bulunmamaktadır. Sadece 
OGM'nin kendi kaynakları dikkate alındığında yatırım har
camalarında kısıntıya gidilmesi söz konusu olacaktır.

Bu durum ise; hedeflenen orman ürünleri üretiminin, 
özellikle odun ürünleri arz açığının kapatılabilmesi için



en köklü çözüm olan ağaçlandırma yatırımları ile ülkemiz 
için büyük önem arzeden erozyon kontrolü, orman kadastrosu 
v.s.gibi ormancılık faaliyetleri ile ilgili hedeflerin ger
çekleştirilmemesi sonucunu doğuracaktır.

13.3.3- ALINMASI GEREKLİ TEDBİRİI1R :
VI.Beşyıllık plan Döneminde öngörülen ormancılık 

hedeflerinin istenilen seviyede gerçekleştirilmesi için ;
1- Tablo 181'de belirtilen gelir açığı seviyesinde 

genel bütçeden kaynak artarılması,
2- SEKA ve yasalar gereğince köylü zati ihtiyacı, 

afetzadeler ve ilkokullar için yapılacak orman ürünü sa
tışlarında piyasa fiyatının uygulanması,dolayısıyla 
orman ürünleri satışındaki gelir kayıplarının (gizli süb- 
vanisyon) önlenmesi,

3- Halihazırda uygulanmakta olan ve ormancılık 
sektörüne intikal etmeyen fonlara ve hazîneye yapılan 
aktarmaların kaldırılması zaruri görülmektedir.

13.3.4. YATIRIMDAN SAĞLANACAK FAYDALAR :
13.3.4.1. ÜRETİME ETKİSİ VE EKONOMİYE KATKISI :
13.3.4.1.1. Ağaçlandırma ve Fidan Üretimi Yatırım

larının ;
Ağaçlandırmaya konu olan orman sınırları içerisinde 

çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açıklıklar ile 
verimsiz ve bozuk vasıflı orman alanlarında Ao serveti ya 
hiç yoktur,ya da artımı çok düşüktür. Bozuk koru orman
larının hektardaki artım ortalaması 0,282 M3'tür.

Yurdumuzdaki verimli koru ormanlarının ortalama 
bonitet ve bu bonitete uygun idare süresi esas alındığın
da ortalama yıllık artımı 3.4 m3/ha,dır.Verimsiz
ve bozuk vasıflı ormanlık alanlarının en yüksek Ao servet 
artımının 0.282 m3/ha. olduğu düşünülürse, ağaçlandırma 
yoluyla bu alanlardan hektarda büyük bir artım artışı sağ
lanmış olacaktır. Ağaçlandırma sahalarının ortalama 
artımı 6.096 m^/ha. olarak tesbit edilmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Plan Döneminde yılda ortalama 
124.000 ha.orman içi ağaçlandırma program uygulamasıyla; 
her yıl 720 . 9 36 m3( 124.000 hax5.8'/4 nü» 720.936 m3)
seviyesinde bir artımın ormanların artımına eklenmesi 
sağlanacaktır.
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Başka bir ifade- ile, yılda 677.680 m3 < 720 . 9 36.x % 94= 
677.680 ,n3) endüstriyel ve yakacak odun üretim artışı 
sağlanmış olacaktır. Bu miktardaki üretim artışının 
ekonomimize sağlayacağı ek katkı ise 1987 yılı fiyatlarıy
la 40 milyar 854 milyon TL.dır.

Diğer taraftan,ağaçlandırma yatırımları tarım ve 
mer' a arazilerinin verim gücünü,barajların ekonomik 
ömrünü artırarak da ekonomimizi olumlu yönde etkileyecek
tir.

Ayrıca,yapılacak ağaçlandırma yatırımları sonucu 
odun hammaddesinde sağlanacak bu ilave artım,milli eko
nomiye katkıda bulunacağı gibi,önümüzdeki yıllarda gide
rek artacağı tahmin edilen odun arz açığının kapatılma
sında en etkili ve köklü tedbiri teşkil edecek ve dış 
ödemeler dengesine olumlu katkılarda bulunacaktır.

Ağaçlandırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi ise 
gerekli fidanın üretilmesine bağlıdır.

13.3.4.1.2. Erozyon Kontrolü ve Mer'a Islahı 
Yatırımlarının ;

Erozyon sebebiyle akarsular vasıtasıyla değişik re
zervuarlara süspanse,halde taşınan toprak miktarı yılda 
400 milyon ton'u bulunmaktadır. Irmak, dere ve çay kenar
larıyla tarım alanlarında depolanan iri materyal buna 
dahil değildir. Çok kaba bir yaklaşımla,1 ton toprağın 
yerindeki değeri veya tarımsal üretim potansiyelini 2000 
TL. (2-3 $ U.S.A.) kabul edersek, her yıl taşınan toprak
larla gayri safı gelir kaybımız 800 milyar TL.olacaktır. 
(1986 yılı carı fiyatlarıyla).

Buunun dışında her yıl meydana gelen sel ve taşkın 
olaylarıyla 1986 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 15 milyar 
TL.zarar meydana gelmekte,sel sularıyla bir çok vatanda
şımız can ve mallarını kaybetmekte veya binlerce hektar 
verimli tarım alanı moloz ve çakıl depoları haline gele
rek üretimden düşmekte ve binlerce insanı işsiz bırakmakta 
olduğu düşünülürse,sadece su erozyonunun ülke ekonomi
sinde meydana getirdiği zarar astronomik rakamlara ulaş
maktadır.

Ayrıca rüzgar erozyonu ve tahribatı sürmektedir. 
Başta Konya ilimiz olmak üzere Niğde,Kayseri,Kars 
illerinde rüzgar erozyonunun tarım alanlarındaki ve aşırı
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otlatılan step mer'alardakı tahribatını,kıyı kumulları
nın tarım alanlarında ve yerleşim merkezlerindeki tahri
batını düşünürsek her iki çeşit erozyondan dolayı milli 
gelir kaybımız büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Yapılacak erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı yatırım
larıyla yukarıda bahsedilen zararları ortadan kaldıracak, 
milli ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır.

13.3.4.1.3. Amenajman Yatırımlarının ;
a) Ormanlarımızın verim gücü oranında ülkemizin 

orman ürünlerine olan ihtiyaçlarının sürekli bir biçimde 
ormanlarımızdan karşılanması ve güven altına alınması 
sağlanacaktır.

b) Ormanların yangın ve rüzgar devirmeleri vb.teh
likelere karşı alınacak koruma tedbirleri daha da etkin- 
leşecektir.

c) Amenajman planlarının yapılması sonucu ormancılık 
faaliyetleri ile ilgili plana ve proje çalışmalarına te
mel teşkil eden veri ve bilgiler sağlanacaktır.

d) Söz konusu planların uygulanması sonucunda, 
ağaçlandırma ,ormanlarımızın gençleştirilmesi ve bakımı 
gibi silvikültür çalışmalarının ormanların kuruluşunda 
meydana getirdiği değişmeler belirlenecek ve ormanları
mıza en uygun silvikültür tekniğinin geliştirilmesine 
yardımcı olunacaktır.

13.3.4.1.4. Orman Kadastrosu yatırımlarının;
Orman varlığımızın kadastrosunun bir an önce biti - 

rilmesi sonucu,ormanlarımızın korunması,saha bütünlüğü
nün sağlanması,ormancılık faaliyet ve yatırımlarının 
rasyonel bir şekilde planlanarak daha verimli ve düzenli 
bir şekilde yapılması gibi ülke ekonomisi ve ormancılığı
mız açısından dolayı olarak önemli faydalar sağlanacaktır.

13.3.4.1.5. Orman Yolları Yatırımlarının;
Altıncı Beş Yıllık Plan Dönemine ait orman yolları 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi sonucunda
1. milyon hektar dolayında yeni orman alanında üre

tim yapmak mümkün olabilecek,
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- Orman yangınlarının önlenmesi ve koruma faaliyet - 
lerı etkinlik kazanacak,

-Ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri başta 
olmak üzere,diğer ormancılık faaliyetlerinde program he
deflerinin zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

13.3.4.1.6. Araştırma Yatırımlarının;
Altıncı Beş Yıllık Plan Döneminde hedeflenen araş

tırmaların gerçekleştirilmesi sonucunda;
- Türkiye ormanlarında ve ormancılık faaliyetlerin

de mevcut ve ortaya çıkması muhtemel darboğazlar,ormancı
lık bilim ve tekniklerinin ışığı altında çözüme kavuştu
rulacak ,

- Kavak dahil hızlı büyüyen yerli ve yabancı tür 
orman ağaçları ile ilgili genetik,ıslah ve seleksiyon 
araştırmaları, ağaçlandırma, büyüme, hasılat ve emval üre
timleri ile ilgili olarak yapılacak araştırmalar, Ülke
mizde çağdaş ormancılık uygulamalarına temel olacak bilgi 
ve verileri ortaya koyacak ve bu suretle de ormanlardan 
sağlanan hertürlü ürünün miktar ve kalite olarak artışı 
gerçekleştirilecek,

- Ormanlardan çok yönlü faydalanmayı temel alan en- 
tansif orman işletmeciliğinin gerçekleştirilmesine katkı 
sağlanacaktır.

13.3.4.1.7. Bina, Tesis, Makına-Techizat Yatırımla
rının ;

Özellikle,ormanlara zarar veren yangın,böcek ve 
hastalıklarla mücadele,ağaçlandırma,fidan üretimi,orman 
yolları yapımı,orman ürünleri üretimi başta olmak üzere 
ormancılık faaliyetleri için hedeflenen bina,tesis ve 
makına-teçhizat yatırımlarının gerçekleştirilmesi sonu
cunda ;

1) Orman yangınlarının sayısı asgariye indirilecek 
çıkan yangınlara ulaşma süresi kısatılarak etkili 
mücadele yapılabilecek, böcek ve hastalıklarla mücedele 
daha etkili olacak,dolayısıyla ağaç serveti kaybı asga
riye indırilecektiı. Aynı zamanda söz konusu orman zararları 
ile mücadele masrafları asgari düzeye düşürülecektir.

2) Ağaçlandırma,fidan üretimi,orman yolu yapımı ve



bakımı ve diğer ormancılık faaliyetleri ile ilgili hedef
lerin daha ekonomik ve daha yüksek seviyede gerçekleşmesi 
sağlanacaktır.

3) Orman ürünleri üretimindeki mekanizasyon oranı
nın artırılması sağlanarak •

- Yol yapımının ekonomik abrayacağı ve orman varlığına 
zarar vereceği,

- Odun hammaddesıninin özellikle ormandan çıkarıl
ması sırasında kalite ve hacım kaybına uğrayacağı,

- Mahalli iş gücünün kafi gelmediği,
- Orman yangını sonrasında toplu üretim yapılması

nın gerekli olduğu yerlerdeki orman ürünleri üretimi daha 
ekonomik olarak yapılabilecek ve aynı zamanda yıllık 
üretim programları tam olarak gerçekleştirilebilecektir.

13.3.4.2. İSTİHDAMA ETKİSİ :
Ormancılık faaliyetlerinde, genel olarak gelir sevi

yesi çok düşük olan ve orman içinde ve bitişiğindeki yer
leşim birimlerinde yaşayan orman köylüsü istihdam edil
mektedir.

Gelir seviyesi oldukça düşük olan orman köylüsü iş 
gücü potansiyelinin de, artan nüfusa paralel olarak 
artacağı dikkate alındığında ve aynı zamanda kırsal ke
simden şehirlere olan göçlerin asgariye indirilmesi zaru
reti gözönünde bulundurulduğunda orman köylüsünün istih
damı büyük önem arzetmektedir.

Altıncı Beş Yıllık Plan Döneminde öngörülen yatı
rımlarda yaratılacak işçi istihdamı miktarı tablo 171 de 
gösterilmiştir.

Tabloda da görüleceği üzere plan dönemi yatırım 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi sonucunda yılda ortalama 
36.865.000 adam/gün,toplam 184.325.000 adam/gün işçi is
tihdamı beklenmektedir.

Ayrıca,yatırım dışı faaliyetlerde de Altıncı Beş 
Yıllık Plan Döneminde yılda ortalama 39.792.200 adam/gün 
toplam 198.961.000 adam/gün işçi istihdamı yaratılacağı 
(Tablo:172) düşünülürse, yaratacağı işçi istihdamının çok 
yüksek seviyede olması,orman köylüsünün işlendirilmesi 
ve gelir seviyesinin yükseltilmesi açılarından ormancılık 
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sektörü yatırımları ve yatırım dışı faaliyetleri çok 
büyük önem taşınmaktadır.

13.3.4.3. EKO SİSTEME (TABİİ DENGEYE) ETKİSİ :
Ormanlarımızın geçmiş yıllarda serbestçe ve tahrip

kar bir şekilde kullanılmış olması,verimsiz ve bozuk or
manlar haline dönüşmesine ve bunun yanısıra tabii 
ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur.

Ülkemizde su, toprak ve bitki arasında bozulan tabii 
dengenin yeniden tesisi bakımından Altıncı Beş Yıllık 
Plan Döneminde nerçekleştirılecek ağaçlandırma yatırımları
ile önemli katkılar sağlanacaktır.

Yapılan erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmala
rının da tabii dengenin sağlanmasına ve korunmasına çok 
önemli katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmalarda,suyun yü
zeysel akışı önlenerek,toprak altına sızması sağlanmakta 
ve dolayısıyla yeraltı su kaynakları beslenmektedir. Ay
rıca, suyun oyma ve aşındırma enerjisi ortadan kaldırıl
dığı için,erozyon sebebiyle meydana gelen toprak kayıp
ları önlenecektir. Aynı zamanda,üst toprak sabitleşti
ğinden, zamanla toprak üzerinde yetişen bitki örtüsü 
ıslah edilmekte ve yetişme muhiti faktörleri değişmekte
dir. Böylece,erozyon kontrolü çalışmaları sonucunda ot 
bile yetişmeyen verimsiz toprak alanları üzerinde orman 
kurulabilmesi sağlanabilmektedir.

13.3.4.4- REKREAKTİF VE TURİSTİK GELİŞMELERE ETKİSİ:
13.3.4.4.1- Ağaçlandırma Yatırımlarının;
Gerek köy,kasaba ve şehirler civarında gerekse or

manlık alanlarda ağaçlandırmalar yoluyla tesis edilecek 
orman parçaları, halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacını 
karşılayacak ve ülke turizminin gelişmesine katkıda bulu
nacaktı r.

13.3.4.4.2- Milli Park, Tabiat Parkı,Av ve Yaban 
Hayatı,Orman İçi Dinlenme Yerleri 
Yatırımlarının ;

Milli Parkların,Tabiat parklarının ,av ve yaban ha
yatı sahalarının ve orman içi dinlenme alanlarının tesüsi 
ve geliştirilmesi konusunda yapılacak yatırımlar sonucu 
aşağıda belirtilen para ile ölçülmeyen faydalar sağlana
caktır.



Bunlar ;
- Tabii,kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleri

miz, özelliklerinden hiç bir şey kaybetmeden halkın isti
fadesine sunulacak ve gelecek nesillere olduğu gibi akta
rılabilecek ,

- Milli Parklar içerisinde korunan, tabii ve kültü
rel kaynak değerlerinin bakir karekterleriyle eğitim ve 
ilim hayatı için çeşitli araştırmaların yapılabileceği 
emsalsiz bir laboratuvar teşkil edilebilecek,

- Yer yüzünde her geçen gün tıpta, sanayide ve ta
rımda kullanılabilecek pek çok bitki ve hayvan türleri 
tamamen yok olurken,nesli tükenmeye yüz tutmuş,tehlike 
altında,nadir bulunan veya sadece Milli Parklarımızın 
içerisinde bulunabilen bitki ve hayvan türlerinin tabii 
yaşama ortamları içinde korunmaları temin edilebilecek,

- Milli Parklarda koruma-kullanma dengesi içerisin
de ve kapasitesi ölçüsünde verilen hizmetlerle ; dinlen
dirme , eğlendirme , öğretme nitelikleriyle kişilere sağlık 
kazandırması, günlük yaşantının gerginliklerini gider
mesi , dolayısıyla kişilerin çalışma hayatında daha verim
li' ve üretici olması sağlanacak,

- Orman-halk ilişkileri müsbet yönde geliştirilebi
lecek ,

- İç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunula -- 
çaktır.

Ayrıca,av turizminden plan döneminde yılda ortala
ma 10 milyar TL,toplam 50 milyar TL karşılığı döviz sağ
lanacağı tahmin edilmektedir.



Tablo 182- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1981-1987 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİNİN GELİŞİMİ

CARİ FİYATLARI İLE MİLYON TL)

1981 YILI 1982 YILI 1983 YILI 1?84 YILI 1985 YILI 1986 YILI 198 7 YILI ------------

SEKTÖRLER VE 
FAALİYET ADI TUTAR

Artı^
% sı TUTAR

Ar tu 
%sı p%ayı TUTAR

Artı^
% sı

Payı
% TUTAR

)rtı = 
%sı

Payı
TUTAR

Artı = 
% sı

Payı
% TUTAR

Artış
%sı

>ayı
% TUTAR

Artış
%sı

Payı

oc* ya77ar
TOPLAMI

10). 094 188 100 13.407 33 100 21.639 61 100 29.679 37 100 27.310 -8 74 41.825 53 80 89.043 113 80

A. ORMANCILIK 
YATIRIMLARI 9. 718 121 97 1Z990 34 97 20.95’ 61 97 28.642 37 97 25.680 -10 70 39.425 56 77 85.212 116 77

1-KADASTRO 84 42 1 87 4 1 31 -64 + 112 261 + 393 241 1 440 12 + 538 22 -

2- A MEN Al MAN 58 480 1 85 47 1 105 -41 + 134 28 + 224 67 + 274 22 + 4 38 60 +

3-AĞAÇLANDIRMA 1.723 100 17 3.052 77 24 5.246 72 24 8.203 56 28 15.631 91 42 23.700 52 36 40.101 69 36

a-Orman Dışı 161 1.510 2 122 -24 1 244 100 1 217 -11 1 336 55 1 305 -9 1 672 120 1

b-Orman İçi 1.562 84 15 2.93( 63 23 5.002 71 23 7.986 49 27 15.295 92 41 23.395 44 35 39.429 69 15

4-EROZYON KONTROLÜ 312 438 3 321 3 2 1.516 372 7 1.767 17 6 2.610 48 7 2.966 14 4 4.548 53 4

5- MER'A ISLAHI 43 300 1 49 2 + 98 100 + 76 -22 + 154 103 4 133 -14 + 161 21 +

6-YOL İNŞAATI 4.762 132 47 5.60; 18 42 8.135 45 39 10.988 13 36 - 0 - - 3 3. 312 + 3

7-FİDAN ÜRETİMİ 734 97 7 968 32 7 1.487 54 7 2. 343 58 8 2.877 23 8 5.494 77 9 9.87E 80 9

8-TOHUM ÜRETİMİ 53 152 1 49 8 + 96 96 + 134 40 + 204 52 + 266 30 1 606 128 0

9-BİNA İNŞAATI 481 69 5 452 -6 3 476 5 2 703 48 2 954 36 3 1.842 93 2 2.44: 33 2

L0-TESİS İNŞAATI 193 58 2 297 48 2 365 23 2 425 16 1 430 1 1 1.400 250 2 1.314 -6 1

11-DİĞER YATIRIMLAR 1.270 132 12 2.028 60 15 3.382 67 16 3. 757 11 13 2.203 -41 6 2.910 32 20 21.869 645 20

B-TURİZM SEKTÖRÜ 
YATIRIMI 350 103 3 354 1 3 672 90 3 977 45 3 1.484 11 4 2.234 51 3 3.446 54 3

G-EĞİTİM SEKTÖRÜ 26 -35 + 63 142 + 10 -84 _ 60 500 + 146 143 + 176 21 + 385 119 0

II.KHGM'ce YAPILAN 
YOL YATIRIMLARI 9.579 -13 26 17.260 80 20 21.610 25 20

YATIRIMLAR GENEL 
TOPLAMI 10.094 188 100 L3.407 33 100 >1.637 61 100 29.679 37 100 36.889 24 100 59.085 60 100 110.653 87 100
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(1987 YIL FİYATLARI İLE MİLYON TU

SEKTÖRLER VE 
FAALİYET ADI

1981 YILI 1982 YILI 1983 YILI 1984 YILI 1585 YILI 1986 YILI 1987 YILI
Tl/T AR

Artış 
% sı

Pay
% TUTARI

Artış
% sı

Payı
TUTARI

Artış 
% sı

Pay
% TUTARI

Artış
% sı

Pay]
% TUTARI

“ırtış 
% sı

Payı
7° TUTARI

\rtı$ föyı
' . .

[\TtlŞ__P=r.ı
l.C&l YAITR1MAR

TOPLAMI 62.579 52 100 65.688 5 100 82.239 25 100 75.113 -9 10047 .397 - 37 74 54.491 11 80 89.043 70 80
A.ORMANCILIK
YATIRIMLARI 60.248 53 97 63.645 6 97 79.493 25 97 72.492 - 9 97 44.569 - 39 70 49.466 11 77 85.212 72 77

1- KADASTRO 521 99 1 426 -18 1 118 -72 + 283 131 + 682 102 1 552 19 + 538 - 3 +
2- AMENAJMAN 360 304 1 416 - 3 1 399 - 4 + 339 -15 + 389 15 + 344 31 + 438 25 +
3- AĞAÇLANDIRMA 10.682 39 17 14.954 37 24 19.939 29 24 20.762 -11 28 27.128 31 42 29.744 10 36 40.10! 35 36

-Orman Dışı 998 1021 2 598 -40 1 927 184 1 549 -52 .1 583 6 1 383 -34 1 67; 72 1
-Orman İçi 9.684 28 15 14.356 8 23 19.012 32 23 20.213 6 27 26.454 31 41 29.361 11 35 39.42^ 35 35

4- EROZYON KOMTROLl 1.93427 4 3 1.573 -19 2 5.762 165 7 4.472 -22 6 4. 530 1 7 3.722 -18 4 4.548 22 4
5- MER'A ISLAHI 298 179 1 240 -39 - 37 2 55 + 192 -48 + 267 39 4 167 -37 + 161 - 4 +
6- YOL İNŞAATI 29.523 61 47 27 .447 - 7 42 30.920 13 39 27.811 -10 36 - - - - - - 3.312 + 3
7- FİDAN ÜRETİMİ 4.551 37 7 4.743 - 3 7 5.652 19 7 5.93C 75 8 4.993 16 8 6.889 38 9 9.878 43 9
8- TOHUM ÜRETİMİ 329 76 1 240 -38 + 365 52 + 339 -•7 + 354 4 - 334 - 6 1 , 606 81 +
9- BİNA İNŞAATI 2.982 18 5 2.21- -26 3 1.809 -18 2 1.779 - 2 2 1.656 - 7 3 2.312 40 2 2.447 187 2

10- TESİS İNŞAATI 1.190 9 2 1.452 - 3 2 1.387 -23 2 1.071 -24 1 746 -38 1 1.7 57 136 2 1.314 -25 .
11- DİĞER YATIRIMLAI 7 .871 61 12 9.93<? 23 15 12.924 7 16 9.509 -51 13 3.824 -60 6 3.645 - 5 20 21.869 4/5 20
B.TURİZM SEKTÖRÜ

YATIRIMI 2.17C 41 3 1.734 -20 3 2.554 47 J 2.47 4 - 3 3 2.575 -5b 4 2.804 4 3 3.446 23 i

C.EĞİTİM SETÖRU 161 - 55 + 309 72 + 38 -88 + 152 300 + 253 11 + 221 -13 + 385 74 0

II.KHGM’ce YAPILAN
YOL YATIRIMLARI - - - - 16.624 + 26 21.662 18 26 21.610 - 20

YATIRIMLAR GENEL
TOPLAMI 

t----------- 62.579 52 100 65.688 5 100 82.239 25 1007 5.118 - 9 100 64.021 -15 İOO 74.153 16 İOO110.65 49 L00



DONU, SERMAYE
1

. PL72E
YULAR" " Artış | Fayı Artış• rayı

Tutar S'si I 1 Tutar i'si ] 1

1981 43.993 36 | 70,3 5.356 -40 | ¥'
1982 51.396 17 | 78,2 , __ _4,/ıı -12 i 7,2
1983 62.623 22 1 76,1 2.630 "44 j 3,2
1984 57.461' -6 1 76,5 3.460 32 (4 , 6

1985 54.887 -4 1 85,7 3.077 -11 | 4,8
1936 66.273 21 j 89,4 2.364 -7 I 3.9
1987 102.045 54 1 92,2 2.550 -10 ' 2 3 •' 1  >

un
O
'O



1981-1989 YILLARI ANA ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ
TABLO - 185

YULAR •yaşlandırma 
Ha.

Artış
Ası

Erozyon
Kontrolü

Ha.
Artış 
.% sı

Mor' a 
Islahı

Artış 
% sı

Fidan
Üretimi 

(Mılycn Al)
Artış 
% sı

Tohum
Üretimi
(Ton)

Artış 
% sı

Amenajman
Ha.

Artış 
% sı

Kadastro
Ha.

Artış 
% sı

1981 45.943 119 4.984 115 3.164 46 262 - 9 179 258 814.127 137 613.959 36
1982 53.680 17 4.826 - 3 2.017 -36 314 20 138 -23 1.215.488 49 463.466 -25
1933 66.210 23 13.635 118 3.915 94 426 36 231 67 1.273.715 5 — (X )
1984 87 .638 32 12.554 - 8 1.788 -54 462 8 177 -23 1.960.331 54 569.910 +
1985 100.243 14 15.508 24 3.150 76 471 2 278 57 972.388 -53 457.142 -20
1986 109.7 37 9 12.203 -21 2.419 -23 549 17 119 -57 1.242.620 34 327 . 941 -28
193"7 114.036 4 13.901 14 2.466 2 546 -1 336 182 1.635.624 32 337.464 3
1938 125.000 10 25.000 125 4.000 48 600 10 200 -40 1.594.719 -3 600.000 78
1989 125.000 0 28.000 12 5.285 32 650 8 400 100 1.659.846 4 650.000 8
Yıllı 
Or talama A.1.943 14.512 3.134 47 6 229 1.374.317 502.508

KAYMAK : OGM Kayıtları
(x) 1983 yılmda yasa değişikliği nedeniyle çalışma yapılmadı. 
(xx' 1988 ve 1989 rakamları program değerlendir.



Tablo- 186 VI.BEŞYILLIK KALKIVMA DONEMİ YATIRIM HED İFLERJ (198 YILI Fi' atları ileMiiycr. TL.

FAALİYET ADI BİRİM
1990 1991 1992 1993 1994 1990-1994

DOLE
TOPLAMI

MIKTAP TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR

YATIRIM TOPLAMI 223.625 227 .882 230.583 236.624 246.732 1.165.446
1. Ağaç! andırma Ha.' 46.785 47.612 48.394 49.249 50.041 242.081
-Tosıs 122.850 27 . 7 3 6 125.070 28.238 127.160 28.710 129.450 29.227 131.340 '29.654 635.870 143.565
-Bakım 479.500 19.040 487.7 00 19.374 495.500 19.684 504.000 20.022 513.2CC 20.387 2 47 9.900 98.516

2.Erozyon Konkrolu Ha 8.515 8.912 10.116 11.257 12.818 51.618
-Tosıs 24.800 5.775 24.800 5.775 29.800 6.939 34.700 8.080 39.700 9.244 153.800 35.813
-Bakım 69.000 2.740 79.000 3.137 80.000 3.177 80.000 3.177 90.000 3.574 398.000 15.805

3.Mor'a Islahı Ha. 923 923 923 923 923 4.615
-Tosis 15.000 576 15.000 576 15.000 57 6 15.000 57 6 15.000 57 f 75.000 2.880
-Bakım 30.000 347 30.000 347 30.000 347 30.000 347 30.0 347 150.000 1.735

4.Fidan Üretimi Mil.Ad 619 11.142 667 12.006 669 12.042 667 12.186 748 13.464 3.380 60.840
5.Tohum Üretimi Ton 439 1.646 472 1.770 484 1.815 496 1.860 521 I .954 2.412 9.045
6. Araştırma 260 260 260 260 260 1.300
7.Kavakçılığı Geliştirme 300 300 300 300 300 1.500
8.Ağaç ve Tohın Islahı 80 80 30 00 80 400
9.Tohun Islahı 65 65 65 65 65 325
10.Toprak Tahlili 25 28 34 75 45 207
11.Biyolojik Mücadele 107 107 107 107 107 535
12.Kadastro Bin Ha 1.484 2.363 1.484 2.363 1.454 2.363 1.484 2.363 1.464 2.363 7.420 11.815
13.AMonajman Ha. 2.329 624 2.218 594 1.698 509 2.199 589 1.904 510 10.548 2.826
14.Harıta Fotogramotrı 367 365 356 343 343 1.774
15.Bina İnşaatları 29.341 29.041 28.521 26.226 25.263 138.392
16.Tosisler 3.750 3.700 3.650 3.650 3.650 18.400
17.Yol inşaatları 56 . 278 56 . 278 56.278 56.278 56.278 281.390

-Etud-projo-planlama Ad. 111 4.440 111 4.440 111 4.440 111 4.440 111 4.440 111 22.200
aplikasyon Km. 7.938 927 7.93e 927 7 .938 927 7.938 927 7.938 927 39.630 4.635

-Yeni yol Km. 4.254 27 . 250 4.254 27 . 250 4.254 27 .250 4.254 27.250 4.254 27 . 250 21.270 136.250
-Büyük onarım Km. 2.000 6.597 2.000 6.597 2.000 6.597 2.000 6.597 2.000 6.597 10.000 32.985
-Üst yapı Kh. 1.684 10.104 1.684 10.104 1. 684 10.104 1.684 10.104 1.684 10.104 8.420 50.520
-Sanat yapısı Km. 1.800 5.400 1.800 5.400 1.800 5.400 1.800 5.400 1.800 5.400 9.000 27.000
-Köprü Mt. 650 1.560 650 1.560 650 1. 650 650 1.650 650 1.650 3.250 7 .800

18.Havza Etudu 10 10 10 10 10 50
19.Turizm 12.905 16.214 20.946 27 . 200 36.125 113.390
20.Makina ve Taşıt 48.139 47.254 43.814 43.603 42.133 224.943



Tablo 187 : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ BİNA
VE TESİS YATIRIM HEDEFLERİ

(1987 YILI FİYATLARI İLE MİLYON TL)

BİNA VE TESİS CİNSİ
1990 1991 1992 1993 1994 TOPLAM

Ad. Tutar Ad. Tutar Ad. Tutar Ad. Tutar Ad. Tutar Ad. Tutar
T- BİNA İNŞAATLARI 66+ 8. 270 67+ 8.120 67+ 8.120 66 5.120 59 4.120 326 33.750A- \ İDARE BİNALARI 1/3 1/3 1/3
- Genel Müdür.] ük 1/3 1 .000 1/3 1.000 1/3 1.000 1 3.000
- Bölge Müdürlüğü 1 2.000 1 2.000 1 2.000 3 6.000
- İşletme Müdürlüğü / 1.400 8 1.600 8 1.600 8 1 .600 8 1.600 39 7.800
- İşletme Şefliği 40 2.000 40 2.000 40 2.000 40 2.000 40 2.000 200 10.000
- Kadastro 2 400 2 400 2 400 2 400 8 1.600
- Amenajman 1 400 1 400
- Araştırma Müdürlüğü 1 400 1 400 1 400 1 400 4 1.600
•4 Araştırma Şefliği 1 50 1 50 1 50 1 50 4 200
- Fidanlık Müdürlüğü 5 250 5 250 5 250 5 250 20 1.000
- Fidanlık Şefliği 5 250 5 250 5 250 5 250 6 300 26 1.300
- Tamirhane I 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250
- Eğitim 3 120 3 120 3 120 3 120 3 1 20 15 600
B SOSYAL BİNALAR 151 13.450 150 13.370 149 12.800 150 13.350 150 13.240 751 66.210

a- Hizmet Evlen .1.43+ 11. 700 142+ 11.620 142 1.1. 300 142 11.350 142 11.240 713 57.210

b- Sosyal B.ina.l ar 7+
] . 750

7+
1. 750 7 1.500 8 2.000 8 2.000 38 9.000



Tablo 188 : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI. BEŞ YILLIM PLAN DÖNEMİ BİNA 
VE TESİS YATIRIM HEDEFLERİ

(1987 YILI FİYATLARI İLE MİLYON TL)

BİNA VE TESİS CİNSİ
1990 

Ad. Tu t ar
1

Ad.
991

Tutar
1992 1993 

Ad. Tutar Ad. Tutar
1994 

Ad. Tutat
TOP! ,AM 
Ad. Tutar

C- YARDTMCT BİNALAR 121 7.621 323 7.551 331 7.601 347 7.756 366 7.90 1 1688 38.432
1- İşletme Yard.Rına. 8 160 8 160 8 160 8 160 8 160 40 800
2- Tamı rhane " " 6 160 6 160 6 160 6 160 6 160 30 80Q
I- Araştı rmu NH.Yard.RLna. 3 53 3 53 2 33 2 33 10 172
4- Ağaçlandırma Yar.Rina. 50 400 55 440 65 520 75 600 90 720 335 2. 680
5- Üretim Yard.Rinaları 45 450 50 500 55 550 50 600 66 660 276 2.760
6-Or.Kor. ve Yan. " " 110 4.178 109 4.158 108 4.138 109 4.163 109 4.163 545 20.800
7- Fidanlık " " 93 1.420 86 1. 280 81 1.240 81 1.240 81 1 .240 422 6.420
8- Eğitim Yard.Bina. 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 30 4.000

TOPLAM 29.341 29.041 28.521 26.226 25.263 138. 392

II- TESİSLER
A- İşletme Tesisleri 2. 300 2.300 2. 300 2.300 2.300 11.500
B- Fidanlık Tesisleri 700 650 600 600 600 3.150
C- Koruma Tesisleri 200 200 200 200 200 1 .ooo
D- Üretim Tesisle 550 550 550 550 500 2.

TOPLAM 3. 750 3. 700 3.650 3.650 3.650 18.400



Tablo 188-1 hfcMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT YATIRIMLARI HEDEFİ

(3987 fiyatları İle milyon TL.)
Faaliyet adı ve makina taşıt 
cinsi

1990 1991 1992 1993 1994 TOPLAM
Ad Tutar Ad Tutar Ad Tutar Ad Tutar Ad Tutar Ad Tutar

MAK.TEÇH.VE TAŞIT TOPLAM 46.139 47.254 43.614 43.603 427T TT~

6.700

~2T47V4 3

33.500
0 Orman Yangınları ile Müca
dele makinaları 6-Çfrû 6.700 6.700 6.700
-Arasöz 20 2.800 20 2.800 20 2.800 20 2.800 20 2.800 100 14.000
-Telsiz 1000 3.000 1000 3.000 1000 3.000 10(0 3.000 1000 3.000 5.000 15.000
-Meteroloji istasyonu 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 100 60
-Radyo istasyonu 1 700 1 700 1 700 I 700 1 700 5 3.500
-Motorlu testere 125 188 125 188 125 188 125 188 125 188 625 940
»Biyolojik mücadele makinaları 1.859 1.859 1.459 1.458 1.458 8.093
-B.Motorlu pulvarizatör 10 400 10 400 - - - 20 800
-K.Motorlu pulvarizatör 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 150 750
-Laboratuar araç gereç + 220 + 230 + 230 -t 230 + 230 + 1.140
-Telsiz 311 1.089 308 1.079 308 1.079 308 1.078 308 1.078 1.543 5.403
Ağaçlandırma makinları 16.800 16.800 15.980 15.980 15.330 80.890
-Dozer (180-200HP) 50 12.500 50 12.500 50 12.500 50 12.500 50 12.500 250 62.500
-4x4 Traktör (110-120 HP) 50 3.250 50 3.250 40 2.600 40 2.600 40 2.600 210 13.650
-4x2 Traktör (70-80 HP) 30 300 30 300 20 200 20 200 20 200 120 1.200
-Karavan 50 3.350 50 350 40 280 40 280 40 280 220 1.540
-Diskaro (ağır hizmet) 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 250 1.250
-Riper pulluk 50 500 50 50 50 50 50 50 50 50 250 1.250
-Su akaryakıt tankı 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500
»Fidanlık Makinaları 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 6.500
-4x2 Traktör (70 HP) 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 250 2.500
-4x4 Traktör (30 HP) 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 100 1.000

-Su akaryakıt tankı 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 250 250



515

Tablo 188-2
Faaliyetin adı ve makina taşıt 
cinsi

1990 1991 1992 1993 1994 TOPLAM
Ad Tutar Ad Tutar Ad ıutar Ad Tutar Ad Tutar Ad Tutar

-Pulluk(çok amaçlı) .100 100 100 100 100 100 100 100 100 1J30 500 500
-Diskaro (bakım) 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 500 1.000

-Su motoru 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 250 1.250

e)Üretim Makina lan 2.200 1.990 1.670 1.460 1 140 8.460
-Kabuk soyma 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 50 2.500
-İstifleme yükleme 10 120 «. 10 120 10 120 10 120 10 120 50 600
-Hava hattı (orta mesafe) 10 300 5 150 5 150 - - - - 20 600
-Traktör 20 200 15 150 15 150 10 100 10 100 70 700
-Kamyon 30 750 30 750 20 500 20 500 10 250 110 2.750
-Karavan 40 280 40 280 30 210 30 210 20 140 160 1.120
-Motorlu testere 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 190 190

:)Yol makina lan 15.200 15.200 13.300 13.300 12 800 69.800
-Grayder (yapım) 40 8.000 40 8.000 40 8.000 40 8.000 40 8 000 200 40.000
-Grayder (bakım) 25 3.750 25 3.750 20 3.000 20 3.000 20 3 000 110 16.500
-I^astik tekerlek yükleyici 30 3.000 30 3.000 20 2.000 20 2.000 15 1 500 115 11.500
-Karavan 50 35Ö 50 350 50 210 3Û 210 30 210 190 1.330
-Kcmprösör 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 220 220
-Komprösör tabanca 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 220 220

Taşıtlar 4.080 3.405 3.405 3.405 3 405 17.700

-Binek oto (230) 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 100 600

-Arazi binek 279 50 850 50 850 50 850 50 850 50 850 250 4.250

-Station Vagon 211 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 50 300

-Otobüs 36 10 500 5 250 5 250 5 250 5 250 30 2.500

-Münübüs Mvidibüs 111 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150 50 750
-Pıek-up 1964 100 1.700 75 1.275 75 1.275 75 1.275 75 1 275 400 8.075

-Kamyon 269 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 75 1.500

-Ambulans 11 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 20 240

-Tanker 6 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 25 625

-Arasöz 60 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 50 1.000

-Motosiklet 23 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 25 75
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E Ğ İ T İ M  -  A R A Ş T I R M A

14.1 .  ORMANCILIK EĞİTİMİ :

14 .1 .1-  MEVCUT DURUM :

Ormancılık mesleğinde mesleki formasyona sahip 
akademik kariyerli elemanlar 1857 yılından ben öğretime 
devam eden İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle, 1971 
yılında öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Orman Fakültesinden yetiştirilmektedir.

Bugün için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
"Orman Mühendisliği", "Orman Endüstri Mühendisliği" ve 
"Peyzaj Mimarisi" olmak üzere üç bölüm halinde faaliyet 
göstermektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fa
kültesi de "Orman Mühendisliği ; Orman Endüstri Mühendis
liği" VE Payzaj Mimarisi "bölümlerinden meydana gelmekte
dir. Ancak,bu Fakültede "Peyzaj Mimarisi" bölümü henüz 
faaliyete geçirilememiş olup,eğitim ve öğretim faaliyeti 
"Orman Mühendisliği"ve "Orman Endüstri Mühendisliği" ol
mak üzere ıkı bölümde sürdürülmektedir.

Ayrıca bugün,Trabzon,Eskişehir,Elazığı,Kahraman
maraş ve Kastamonu (Araç) da olmak üzere beş adet "Orman 
Muhafaza ve Ağaçlandırma Memurluğu Eğitim Merkezi* OGM 
bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Söz konusu eğitim merkezlerinde,Trabzon 150,Eski
şehir 100,Elazığ 50,Kahramanmaraş 50, Kastamonu (Araç) 
150 öğrenci olmak üzere bir öğretim yılında toplam 500 
adet öğrenci, yalnızca ağaçlandırma memuru yetiştirilmek 
üzere eğitilmektedir. Adı geçen eğitim merkezlerindeki 
eğitime orta okul mezunları iştirak edebilmekte olup 
eğitim süresi bir yıldır.

14.1 .2-  PROBLEMLER :

a) Bugün orman mühendisliği dışında teknik işlerde 
görevlendirilecek ara kademe elemanı yetiştirecek eğitim 
kurumu bulunmamaktadır. Bu durum ara kademe teknik ele
manlarınca yapılması mümkün bir takım hizmetlerin de 
orman mühendislerince yapılmasına yol açmaktadır.



Bu sebeple,uzun ve pahalı bir öğretim sonucu ye
tiştirilen orman mühendislerinin teknik hizmetlerinden 
yeterince faydalanılamamaktadır.

b) Orman Mühendisleri hizmet içi eğitimlerle uzman- 
laştırıldıkları konularda zaman zaman istihdam edileme
mekte ve bunun sonucunda beklenen fayda sağlanamamaktadır.

c) Eğitim proğramlarının hazırlanması,adayların 
kabiliyet ve özelliklerine göre seçilmelerinde dikkatli 
davranılmasına rağmen zaman zaman isabetsizlik yapılmakta 
ve bu durum kaynak israfına yol açmaktadır.

d) Yurtdışı eğitim imkanları kasıtlı olduğundan,ge
lişmiş ülkelerindeki ormancılık uygulamaları konusunda 
teknik elemanların bilgi ve görgülerini artırıcı yeterli 
eğitim proğramları düzenlenememektedir.

e) Orman işçiliği yorucu ve tehlikeli olup,teknik 
bilgi ve deney sahibi olmayı gerektirmektedir. Buna 
rağmen,orman işçisi eğitim çalışmaları bir problem teş
kil etmektedir. Ayrıca, uygulanan düşük ücret ve geçici 
işçilik politikası sebebiyle kalifiye işçi kadrosunun 
oluşması sağlanamamıştır.

- Hizmet içi eğitimlerde,eğitici personel ihtiyaç
larının karşılanmasında darboğazlar bulunmaktadır.

14.1.3- ÇELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :
14.1.3.1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 

Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
5.BYKP planı dönemine kadar İstanbul Üniversitesi 

Orman Fakültesinden mezun olanların sayısı Tablo : 189 da, 
Karadeniz Teknik Üniveristesi Orman Fakültesinden mezun 
olanların sayısı da tablo : 190 da gösterilmiştir.

b.BYKP dönemine kadar OGM'ünce muhtelif konularda 
düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin sayısı ve katılan 
personel adedi tablo : 191 de, yurt dışına gönderilerek 
eğ .i tilen eleman sayısı plan dönemleri itibariyle tablo : 
192 de gösterilmiştir.



Tablo : 189- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
Kadar İ.Ü.Orman Fakültesinden Mezun Olanlar

Mezun Olanlar
Plan
Dönemi Yıllar

Orman Müh. Orman End.Müh. 
(Adet) (adet)

Toplam
(Adet)

- Plan Dönem 
Öncesi 17 31 17 31

I 1963-1967 823 823

II 1968-1972 953 953

III 197 3-1977 550 550

- 1978 113 113

IV 1979-1983 356 77

TOPLAM 4603 4603

Tablo : 190- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
Kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Fakültesinden Mezun Olanlar

Mezun Olanlar
Plan
Donemi Yı11ar

Orman Müh. Orman End.Müh. 
(Adet) (Adet)

Toplam 
(Adet)

- Plan Dönemi 
Öncesi .

I 1963-1967 - -

II 1968-1972 - -

III 197 3-1977 108 62 170

V 1978 34 20 54

IV 1979-1983 208 129 337

- 1984 28 16 44

TOPLAM 378 227 605 
----------- 1



Tablo : 191 : Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
Kadar Gerçekleştirilen Hizmet içi Eğitim 
Faaliyetleri (Kurum ıçı+Kurum Dışı)

Donemi Yıllar
Eğitim
Konusu

Eğıtim 
(Adedi)

Eğitim
Süresi

Katılan Eleman 
(Adedi)

- Plan Dönemi 
oncesı - - - -

I 1963-1967 - - - -

II 1968-1972 Muhtelıf 244 Muhtelif 19150

III 197 3-1977 Muhtelıf 433 Muhtelif 18325

- 1978 Muhtelif 103 Muhtelif 3085
IV 1979-1983 Muhtelif 269 Muhtelif 10542

- 1984 Muhtelif 102 Muhtelif 3899
Toplam Muhtelif 1151 Muhtelif 55001

Toplam 192 : Beşmcı Beş Yıllık Kalkınma Dönemine Kadar Gerçekleş
tirilen Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri ( Hizmet tçı 
Eğitim)

Plan
Dönemi Yıllar Eğitim

Konusu
Eğitim Gönderi

len Ele. 
Adedi

Toplam

- Planlı 
Dönem Öncesi _ _ _ _

I 1963-1967 - - - -

II 1968-1972 Muhtelif Muhtelif 79 79

III 197 3-1977 Muhtelif Muhtelif 213 213

- 1978 Muhtelif Muhtelif 5 5

IV 1979-1983 Muhtelif Muhtelif 93 93

Toplam - Muhtelif Muhtelif 420 420

!\fc>t : 2.BYKP Dönemi öncesine ait her hangi bir istatistik 
değere rastlanmamıştır.
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14.1.3.2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döne
mindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :

5.BYKP'nın ilk üç yılı olan 1985,1986 ve 1987 yıl
larında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun 
olan öğrenci sayısı tablo:193 de^Karadeniz Teknik Üniver
sitesi Orman Fakültesinden mezun olan öğrenci sayısı da 
tablo:194 de gösterilmiştir.

Tablo:193- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döne
minde İ.Ü.Orman Fakültesinden Mezun Olanlar

Plan
Dönemi Yıllar

Mezun Olanlar
Orman Muh. 
(Adet)

Orman End.Müh. 
(Adet)

Toplam 
(Adet)

V 1985 100 - 100
1986 161 25 186
19Î37 121 39 160
Toplam 382 64 446

Tablo : 194- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döne
minde Karadeniz Tek Üniversitesi Orman Fakültesinden 
Mezun Olanlar

Plan
Dönemi Yıllar

Mezun Olanlar
Orman Müh. 
(Adet)

Orman End.Müh. 
(Adet)

Toplam
(Adet)

1985 40 28 68

1986 56 31 87
1987 63 46 109
TOPLAM 159 105 264

OGM'nün Merkez ve Taşra kuruluşlarında görev yap
makta olan her kademedeki elemanın çalışma alanlarındaki 
bilgilerinin yenilenmesi ihtivacı yanında,diğer gelişme-



iere paralel olarak değişen ve gelişen ormancılık politi
kalarının uygulamaya aktarılabilmesi için, ormancılığın 
çeşitli korularında eğitilmiş uzman eleman ihtiyacı da gi
derek artmıştır.

Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5.BYKP döne
minde programlanan ve gerçekleştirilen hizmet ıci ecel
lerinin sayısı, katılan personel adedi tablo:195 de,yurt 
dışına gönderilen elemanların sayısı tablo:196 da göste - 
rilmiştır.
Tablo : 195„Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 

Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Durumu (Kurum 
İçi + Kurum Dışı)

Plan Gerçekleştirilen Eğitim
Dönemi Yıllar Konusu Adedi Süresi Katılan Perso 

nel (Ad)
1985 Muhtelif 113 Muhtelif 437 5
1986 Muhtelif 51 Muhtelif 2439
1987 Muhtelif 94 Muhtelif 3152

Toplam 258 9966

Tablo : 196- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Gerçekleştirilen Yurt Dışı Eğitimleri 

(Hizmeti İçi)

Plan Gerçekleştirilen Yurt Dışı Eğitimi
Dönemi Yıllar Konusu Süresi Gönderilen Elemar 

(Adet)
1985 Muhtelif Muhtelif 31
1986 Muhtelif Muhtelif 68
1987 Muhtelif Muhtelif 38

TOPLAM 127

Ayrıca 5.BYKP'nin ilk üç yılında,1985'de 30,1986'da 48 
ve 1987 yılında 33 adet olmak üzere toplam 111 adet ele
man yurt içinde yabancı dil konusunda eğitilmiştir.
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14.1.4- ALTINCI BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE POLİTİKA
LAR VF, HEDEFLER :

14.1.4.1- Politikalar :
Ormancılık öğretim ve eğitiminde genel politika; 

Yurdumuz şartlarına uygun biçimde rasyonel bir işletmeci
liği ve tekniğini ormancılığımıza yerleştirecek,yürüte
cek ve geliştirecek bilgi ve deneye sahip her kademeden 
yeter sayıda uzman eleman yetiştirmek ve bu elemanların 
görevde kalmalarını sağlıyabılecek imkanları yaratmak 
olacaktır.

14.1.4.2. Hedefler :
Orman Genel Müdürlüğü faaliyetlerinde teknik eleman 

olarak 2968 Orman Yüksek Mühendisi 527 Orman Teknikeri ve 
8000 Orman Muhafaza Memuru görevli bulunmaktadır. Keza 
1987 yılı sonu itibariyle geçici ve daimi olmak üzere 
toplam 68.863.000 adam/Gün işçi çalışmaktadır. Bu görev
ler için yeter sayıda eleman bulunabilmektedir. Ancak, 
orman Mühendislerinin görevlendirildiği işletme Şefliği, 
Kadastro Komisyonları, Ağaçlandırma Şefliği,Fidanlık Şef
liği gibi kadroların da açık bulunduğu ve yöresel olarak 
kalifiye orman işçisi bulunmakta güçlük çekildiği bilin
mektedir. İşletme Şefi açığının kapatılması ve
buğünkü eleman sayısının korunabilmesi için çalışma süre
si ortalama 20 yıl kabul edilerek her yıl ortalama 200 
Orman Mühendisi ve 50 Orman Yüksek Mühendisi,100 ara 
kademe elemanı ve 500 Ağaçlandırma Memuru yetiştirilmesi 
talebi sözkonusudur. Keza yeter sayıda kalifiye işçi ye
tiştirilmesi ve mevcu4 teknik elemanlara da dönemsel olarak 
hizmet içi eğitim uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, 
Orta Doğu ve Afrika Ülkelerinin kalifiye işçi talebini de 
dikkate alarak,uluslararası kuruluşlarla işbirliği için
de bir işçi eğitim merkezinin kurulması düşünülmektedir. 
Personelin yabancı dil öğrenimini daha kolay ve daha ça
buk sağlamak üzere bir yabancı dil laboratuvarı kurulması 
da gereklidir.

İşletme Şefliği sahalarının ; gelişmiş ülkelerin 
ormancılık hizmetlerini yürüttükleri işletme birimleri de 
göz önüne alınarak,ülkemiz şartlarına uygun ve ormancılık 
işlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebileceği 5.000- 
10.000 hektar arasında planlanması gerekmektedir. Bunun 
yanında,ormancılığımızınteknik düzeyinin de yükseltilmesi



halinde, yukarıda sözü edilen personel taleplerinin daha 
da artacağı kaçınılmazdır.

Bugünkü teknik düzeyde Orman Teknik elemanı 
yetiştirilme hedefleri tablo : 197 de gösterilmiştir.

Tablo : 197- EĞİTİM HEDEFLERİ :
Y ı 1 1 a r

Eleman Niteliği 1990 1991 1992 1993 1994
Orman Yüksek Mühendisi 50 50 60 60 73
Orman Mühendisi 200 200 225 225 250
Ara Kademe Elemanı 
(Or.Teknisyeni) 100 100 125 125 150
Ağaçlandırma Memuru 500 500 550 550 600
Kalifiye İşçi 2500 2500 3000 3000 350C

Ayrıca,koruma ve yaban hayatı ile İstihsal ve De
polama konularında da Orta okula dayalı, Ağaçlandırma 
memurluğu okullarına eşdeğer olarak alt kademe meslek 
elemanı yetiştirecek okulların açılmasına çalışılacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için öğretici kadroyu meslek 
içi eğitim ile yetiştirmek ve miktarını artırmak,uygula
malar için araç-gereç sağlamak gerekmektedir.

14.1.5. ALINACAK TEDBİRLER :
1- Öğretim ve Eğitim Ormancılık sektöründe araçtır. 

Amaç,ormancılık faaliyetlerinde yeterli bilgi ve deneye 
sahip elemanları çalıştırmaktır. Bunun gerçekleşmesi 
için, sadece eğitim yeterli olmayıp,eğitilmiş teknik ele
man ve usta işçilerin uzun süre görevde kalmalarını 
sağlayacak özlük haklarının verilmesine çalışılacaktır.

2- Hizmet içi eğitimin gerçekleşmesinde Orman Fa
kültelerimizin öğretim elemanı potansiyelinden azami 
ölçüde yararlanılmasını temin için malı ve İdari tedbir
ler alınmasına çalışılacaktır.

3- Hizmet içi eğitim proğramları bir ihtiyaca dayan
dırılacak değişme ve gelişmeye hazır olacak biçimde esnek 
olacaktır.



4- Orman ve ormancılığın önemini özellikle yeni ne
sillere daha iyi anlatabilmek amacıyla,tüm topluma yöne
lik tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerine önem veril
meli ve bu konudaki faaliyetler hızlandırılacaktır.

5- Avrupa Topluluğuna tam üye olunacağı gözönüne 
alınarak Avrupa Topluluğu Ülkelerinin tarif ve kriterle
rine uygun, mukayese niteliğine sahip ormancılık istatis
tikleri geliştirilecektir.

6- Yıllar itibariyle O.A.P.'nın da tesbit edilen 
hedeflere ulaşabilmek amacıyla her faaliyet kolunda çalı
şacak teknik ve yardımcı eleman sayısı tesbit edilecek ve 
sözkonusu elemanların ilgi alanlarında uzmanlaşmaları 
eğitim ve öğretim imkanlarıyla temin edilecektir.

7- Ormancılığın bütün veçhelerini kapsıyan,perso
nel arzı ve talebi arasındaki dengeyi sağlayan kamu kuru
luşlarının olduğu kadar,oluşacak özel sektör firmalarının 
da ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli seviyede eğitim, 
öğretim ve yenileme kursları(refresher courses) imkanları 
sağlanacaktır.

8- Arazide çalışma şartlarına uygun fiziki ve 
sağlık şartlarına sahip ise mezunlarından seçilecek kişile
rin, ağaçlandırma,fidanlık,üretim,koruma ve diğer ormancı
lık teknik faaliyetleri konusunda 1 yıl süreli bir eğiti
me tabii tutulduktan sonra>arazi çalışmalarında görevlen
dirilmek üzere bir ara kademe elemanı olarak istihdam 
edilmesi sağlanacaktır.

9- Sağlanan eğitim imkanları ile uzmanlaşan Orman 
Mühendislerinin uzmanlık konuları dışında görevlendiril- 
memesı,bölgesel olarak tecrübe sahibi oldukları sahalar
da çalıştırılması,görev yerlerinin sağlık konusu dışında 
herhangi bir hukuki karar olmadıkça sık sık değiştirilme
mesi sağlanacaktır.

10- Orman mühendislerine yetki ve sorumluluk ver
mekte öncelikle uzmanlık konuları ve uzmanlık alanların
daki başarı dikkate alınacaktır.

11- Hizmet içi eğitim programlarına katılacak aday
ların seçimi kaabiliyet ve özellikleri dikkate alınarak 
yapılmaya çalışılacaktır.

12- Gelişmiş ülkelerdeki ormancılık uygulamaları 
konusunda , teknik elemanların bilgi ve görgülerini 
artırıcı yeterli eğitim programları düzenlenmesine gayret 
edilecektir. o7
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14.2.1- MEVCUT DURUM-SORUNIAR VE OLANAKI AR :
14.2.1.1. MEVCUT DURUM :
Ormancılık sektörüne ilişkin araştırmalar,İstanbul 

ve Karadeniz Teknik (Trabzon) Üniversitelerine bağlı Or
man Fakülteleri ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı "Orman
cılık Araştırma Enstitüsü" VE "Kavak ve Hızlı Gelişen 
Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü" tarafın
dan yapılmaktadır.

Orman Fakülteleri :
Öğretim ve eğitimin yanında daha ziyade temel araş

tırma niteliğinde Doktora ve Doçentlik düzeyindeki bilim
sel araştırmalar Orman Fakülteleri tarafından yapılmakta
dır. Bu Fakülteler,Üniversitelere ve dolayısıyla Yüksek 
Öğretim Kurumuna bağlı olduğu ve işlevleri gereği bu bu
rumlardan , uygulamanın güncel sorunlarına yönelik uygula
malı araştırmalar beklenemeyeceği için burada ayrıntılı 
olarak ele alınmamıştır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü :
1952 yılında Bolu'da İstasyon Müdürlüğü olarak ku

rulmuştur. 1955 yılında merkezi Ankara'ya taşınarak "Or
mancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adını almıştır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsünün görevi,, yurtta 
ileri ve rasyonel bir ormancılığın gerçekleştirilmesi 
için orman-ormancılık-orman sanayii ile ilgili uygulamada 
karşılaşılan her türlü soruna çözüm yollarını araştırmak 
olarak belirlenmiştir.

Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları
Araştırma Enstitüsü :
1956 yılında "İzmit Fidanlık Müdürlüğü" olarak ku

rulmuştur. Bina ve tesislerinin tamamlanması ile "Kavak
çılık Araştırma Enstitüsü" olarak 1962 yılında araştırma 
faaliyetlerine rasmen başlamıştır. 1967 yılında Enstitü' 
nün çalışma konularına Okaliptüs ve 1968 yılından itiba
ren de hızlı gelişen yabancı ibreli türler dahil edilerek 
faaliyetlerini yukarıdaki başlık altında sürdürmektedir.

Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları
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Araştırma Enstitüsünün görevi,yurdumuzun çeşitli yetişme 
muhiti koşullarına en iyi uyacak endüstriyel ve ekonomik 
değeri yüksek kavak,söğüt,okaliptüs ve hızlı gelişen ya
bancı tür orman ağaçlarının belirlenmesi, yetiştirilmesi 
ve geliştirilmeleri,ürünlerinin değerlendirilmesinde ve 
zararlılardan korunmasında ortaya çıkacak sorunların çö
zümü için yapılacak uygulamalı ve geliştirmeli karakter 
ve mahiyetteki araştırmaları düzenleyip yürütmektir.

14.2.2. TEŞKİLAT VE PERSONEL : 
14.2.2.1. Ormancılık Araştırma Enstitüsü :
Merkezi Ankara'da bulunan Ormancılık Araştırma Ens

titüsü 'nün merkez teşkilatı 9 Bölümden oluşmaktadır. Taş
rada Enstitüye bağlı 6 adet Araştırma Müdürlüğü (Erzurum, 
Trabzon,Bolu,İzmir,Antalya,Elazığ) bulunmaktadır.

Ayrıca,İstanbul'da Marmara Ormancılık Müdürlüğü ve 
Adana'da Doğu Akdeniz ormancılık Araştırma Müdürlüğü ku
rulmuş, ancak faaliyete geçirilememiştir.

ARAŞTIRMA Müdürlüklerine bağlı olarak da 9 adet 
Araştırma Ormanı Şefliği kurulmuş bulunmaktadır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 36 kişi 
merkezde ve 34 kişi de Araştırma Müdürlüklerinde olmak 
üzere Orman Yüksek Mühendisi ve diğer meslek mensubu top
lam 70 eleman araştırıcı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 
Enstitü merkezinde 59, Araştırma Müdürlüklerinde 67 olmak 
üzere toplam 126 adet büro ve hizmet elemanı vardır. Böy- 
lece ormancılık Araştırma Enstitüsünün tüm personel sayı
sı 196 kişiyi bulmaktadır.

14.2.2.2. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü :

Merkez Teşkilatı 6 adet Bölüm Başkanlığından oluş
maktadır. Ankara'da Orta Anadolu ve Tarsus'dakı Akdeniz 
Bölgesi Araştırma Müdürlüklerinin oluşturduğu 2 adet faal 
taşra birimi mevcuttur. Samsun-Gelemen'deki Karadeniz, 
Erzincan'daki Doğu Anadolu, İzmir-Torbalı'dakı Ege ve 
Diyarbakır'daki Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Araştır
ma Müdürlükleri gayri faal durumdadır.

Araştırıcı sayısı 24’ü merkezde ve 7'si taşra bi
rimlerinde olmak üzere toplam 31'dır. Ayrıca,toplam 50



kişiden oluşan büro ve hizmet elemanı mevcuttur. Toplam 
personel sayısı 81 kişiyi bulmaktadır.

14.2.3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER :
14.2.3.1. Ormancılık Araştırma Enstitüsü :
Orman Genel Müdürlüğü ile Uluslararası bir kuruluş 

olan FAO arasındaki bir anlaşma gereğince yürütülmekte 
olan TUR/82/003 no.lu "Türkiye'de Hızlı Gelişen Yapraklı 
Türlerde Orman plantasyonları" isimli özel fon projesinin 
ağaçlandırma aşamasında Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
görev almış olup ayrıca projenin liderliğini de yürütmek
tedir .

14.2.3.2 Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü :

Enstitü'nün kuruluşundan günümüze kadar sırasıyla 
1962-1966 yıllarında,özel Fon FAO yardımlarıyla "Türkiye 
Kavakçılığını Geliştirme Projesi" 1972-1977 döneminde 
TUR/71/521 no.lu "Endüstriyel Plantasyonlar Projesi" adlı 
pojelerde uygulayıcı birim olarak görev almıştır. Orman 
Genel Müdürlüğü ve FAO arasında yapılan anlaşma gereğince 
1987 yılında TCP/TUR/6651 no.lu "Yakındoğu Bölgesinde 
Ormancılık ve Hayvancılık Eğitimi Projesi"nin Orman 
Fidanlık ve Ağaçlandırma Teknikleri" konulu Eğitim 
Projesini yürütmüştür. Yine,Orman Genel Müdürlüğü ve FAO 
arasındaki bir başka anlaşma gereğince yürütülmekte olan 
TUR/82/003 no.lu "Türkiye'de Hızlı Gelişen Yapraklı 
Türklerle Orman Plantasyonları" adlı özel fon projesinde 
de ağırlıklı olarak görev almıştır.

14.2.4. İSTİHDAM :
Her iki Araştırma Enstitüsünde planlı dönemler iti

bariyle istihdam edilmiş olan araştırıcı eleman sayısı, 
V.Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar, plan dönemle
rinin başlangıç ve bitiş yılları dikkate alınarak,V.Beş 
Yıllık Kalkınma Planı dönemi için ise yıllar itibariyle 
sırasıyle tablo;198'de ve tablo:199 da gösterilmiştir.

14.2.5. PROBLEMLER :
Türkiye düzeyinde araştırma yapmakla yükümlü olan 

Araştırma Enstitülerinden ; Ormancılık Araştırma Enstitü-
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Tablo : 198 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine kadar 
Araştırıcı Eleman İstihdam Durumu

Araştırıcı Sayısı (Adet)

Plan
Donemi

Başlangıç 
Bitiş Yılı

Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü

Kavak ve Hız.Gel. 
Yab.Tür.Orm.Ağ. 
Araştırma Enst.

- Planlı Dönem 
öncesi

- -

I 1963 31 41
1967 47 40

II 1968 49 40
197 2 69 40

III 197 3 78 42
1977 73 42

- 197 8 61 42
IV 197 9 75 42

1983 76 18
- 1984 73 17

Not : Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araş
tırma Enstitüsü 1983 ve 1984 yıllarında Ormancılık Araş
tırma Enstitüsüne bağlanarak görev yapmıştır.

Tablo : 199- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Araştırıcı Eleman İstihdam Durumu

Plan
Dönemi

Araştırıcı Sayısı (Adet)

Yıllar
Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü

Kavak ve Hız.Gel. 
Yab.Tür.Orm.Ağ. 
Araştırma Ens.

1985 71 25
1986 71 28
1987 77 33
1988 70 31
1989 - -



sünün İstanbul ve Adana1daki,Kavak ve Hızlı Gelişen Ya
bancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsünün Samsun, 
İzmir,Diyarbakır ve Erzincan'daki Araştırma Müdürlükleri 
eleman yetersizliği sebebiyle bu güne kadar faaliyete 
geçirilememiştir. Bu durum ise,istenilen seviyede araş
tırma projesi yapılmasında ve söz konusu projelerin 
uygulamaya aktarılmasında aksamalara sebep olmaktadır.

- Memleketimizin diğer sektörlerinde olduğu gibi, 
ormancılığımızda da yetişkin araştırıcı eleman kıttır. 
Bunun yanında, yetişkin ve deney sahibi araştırmacılar da 
tatmin olmadıkları için,ilk fırsatta idari görevlere 
talip olmaktadırlar.

Araştırma enstitülerimizde görevli elemanların bir 
kısmı da yeterince yetiştirilmiş değildir.

- Emeklilik yılı ve yaşı yaklaşmış uzman araştır
macı elemanların yerine yetiştirilmek üzere, enstitülerin 
araştırıcı eleman kadrosunun genç, kaabilıyetlı elemanlarla 
takviye edilmemesi en başta gelen problemlerden biridir.

- Araştırma çalışmalarının daha verimli bir düzeye 
getirilmesi amacıyla,Enstitülerin merkez ve taşra birim
lerinin , dünyadaki teknolojik gelişmeye paralel olarak 
araç,gereç ve teçhizat bakımından iyileştirilmesi gerek
mektedir .

- Orman ürünlerini değerlendirme konusu,memleketi
mizde de büyük bir önem taşımakta ve çok sayıda araştırma 
sorunlarını içermekte olup,özel tesis ve laboratuvarlara 
gerek göstermektedir. Bu konu,Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü içersinde bir bölüm olarak yeterli gelişme 
gösterememektedir.

Ülkemiz ormancılığındaki yeni gelişmeler ve 
ormancılık politikalarındaki değişmeler sebebiyle ortaya 
çıkması muhtamel bazı ormancılık meselelerinin çözümlen
mesi için daha kapsamlı araştırmaların yapılması zaruri 
olacaktır. Bu durum,Araştırma Enstitülerinin araştırmacı 
teknik personel ihtiyacını giderek arttıracaktır.

- Ülkemizde,DTP ormancılık araştırma çalışmalarına 
her türlü ağırlık ve önceliği vermektedir. Ancak ayrılan 
yatırım ödeneklerinin tamamının, elde olmayan nedenlerle 
zaman zaman uygulamaya aktarılması mümkün olamamaktadır. 
Bu durum , ülkemizde ormancılık araştırma çalışmalarının



arzu edilen seviyeye çıkarılmasını olumsuz yönde etkile
mektedir. Ormancılık araştırma çalışmalarına ilişkin öde
nek miktarları ve gerçekleşmeler yıllar itibariyle Tablo; 
200'de gösterilmiştir.

Tablo : 200- Araştırma Çalışmaları Program Ödenek
leri ve Gerçekleşmeleri

(1000 TL)
Yılı Program Gerçekleşme
1961 36.000 27.000
1982 50.000 27.000
1983 110.000 41.000
1984 95.000 74.000
.1985 165.000 125.000
1986 200.000 106.000
1987 300.000 255.000
1988 320.000 -

14.2.6- DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR :
Ormancılık Araştırma faaliyetleri Orta Avrupa Mem

leketlerinde (Almanya, Fransa, İsviçre) , Amerika'da ve 
Japonya'da 19.yüzyılda büyük bir gelişme göstermiş ve 
yüzyılın sonuna doğru bu ülkelerde çok sayıda Araştırma 
Enstitüleri ile İstasyonları faaliyete geçmiştir.

Ülkemizde ise ilk ormancılık araştırmalarına ancak 
1940 yılında başlanabılmıştir. Doğrudan araştırma ile 
ilgili kuruluş ise ancak 1952 yılında kurulabilmiştir.

Yukarda adı geçen ülkeler bu gün araştırma ve ge
liştirme faaliyetlerine büyük mali kaynaklar ayırmakta
dırlar. ABD, Japonya, Almanya GSMH' lalarının % 2-3 ünü 
araştırma ve geliştirme harcamalarına ayırdıkları halde, 
ülkemizde bu oran % 0,2 gibi çok düşük bir düzeydedir. 
Diğer bir karşılaştırma şekli ise kişi başına düşen 
araştırma ve geliştirme harcamalarıdır. İsveç'de bu 
miktar kişi başına 175 US$ iken Türkiye'de bu miktar 
sadece 4 US$ dır.

Araştırma çalışmalarının ürünü,ciddi ilmi dergi-
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lerde yayınlanan rapor tebliğ ve makalelerdir. Bu yolla 
Dünya literatürüne yapılan katkıların % 78'ini sadece 6 
ülke (ABD, İngiltere,Federal Almanya,Fransa,Kanada ve 
Hindistan) sağlamaktadır. Dünya literatürüne katkıda 
bulunan araştırmacı yazar sayısı esas alınarak yapılan 
bir sıralamada Türkiye 41.sırada yer almaktadır. Bu 
sıralamada Mısır 35.Yunanistan 36.olarak bizden ön sıra
larda yer almaktadır.

14.2.7. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER :
14.2.7.1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

ne Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler :
5.BYKP dönemine kadar Araştırma Enstitülerince so

nuçlandırılan araştırma proje sayıları aşağıda tablo;201 
de gösterilmiştir.

Tüblo No:201 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine 
Kadar Sonuçlandırılan Araştırma Projeleri

Plan
Donemi Yı i 1ar

Sonuçlandırılan Araştırma Sayısı (Adet)

Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü

Kavak ve Hızlı Gelişen 
Yab.Tür.Orn.Ağ. 
Araştırma Enstitüsü

-
Planlı Donem 
Öncesi

26 -

I 1963-1967 31 19

I i 1968-1972 42 50

III 197 3-1977 63 16

- 1978 22 3

IV 197 9-1983 55 31

- 1984 23 8

14.2.7.2- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemin
deki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler

Enstitülerin bu dönemde sonuçlandırdığı ve yürüteceği araş 
tırma çalışmaları aşağıda tablo : 202 de gösterilmiştir. 
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Tablo : 20? Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
Sonuçlandırılan ve Devam Eden Araştırmalar

Plan
Donemi Yıl 1ar

Sonuçlandın lan ve Devam Eden Araştırmalar (Adet)

Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü

Kavak ve Hızlı Gerçekleşen 
Yab.Tlır.Cm.Ag. Araştırıra Ehs.

Gerçekleşen Devam Eden Gerçekleşme Devam Eden

1985 20 7
1986 16 7

V 1987 11 7
1988 116 78
1989 116 78

T O P L A M 4 7 2 1

14.2.8. ALTINCI EEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ 
HEDEFLERİ :

Bu plan döneminde Orman ve topraklarının sadece 
odun üretimine tahsis edilmesi yanında çok yönlü fay
dalanmaya sokulması gerekmektedir. Böylece,orman 
idaresinin daha rasyonel bir ormancılığa yöneleceği, 
araştırma talebinde bu yönde hızla bir gelişme olacağı 
beklenebilir. Orman ağaçlandırma ve gençleştirme uygu
lamalarında, hızlı , gelişen türlerle yapılan çalışma
larda bilgi birikimine talep her geçen gün artmaktadır. 
Gelecekte de sürat1le artacağı tahmin edilen bu talep
leri karşılayabilmek üzere Araştırma Kurumlarını ge
liştirmek ve ana iklim bölgelerimizde Araştırma Ensti
tü 'lerinin kuruluşlarını acilen gerçekleştirmek için 
gerekli tedbirler alınacaktır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsünün halen gayri 
faal durumda bulunan Doğu Akdeniz (Adana) ile Marmara 
(İstanbul) bölgeleri Araştırma Müdürlükleri ile Kavak 
ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma 
Enstitüsü'nün gayri faal durumda bulunan Samsun-Gele- 
men,İzmır-Torbalı,Erzincan ve Diyarbakır Araştırma 
Müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesine çalışılacaktır.

Her iki Araştırma Enstitüsü1 nün mevcut bulunan 
taşra birimleri ile yeni açılacakların tesis, labora- 
tuvar,kitaplık ve araç-gereç bakımından takviye edil
mesine böylece yurt sathında görev yapacak düzeye 
ulaştırılmasına çalışılacaktır.



Araştırma konuları,çok geniş olan,özel tesis ve 
laboratuvara,araç-gereç ve yetişkin çok sayıda araş
tırma elemanına ihtiyaç gösteren orman ürünleri konu
sunda , diğer ülkelerde olduğu gibi "Orman Ürünleri 
Araştırma Enstitüsü" adı ile ayrı birim kurulmasına 
çalışılacaktır.

Araştırma Enstitü1lerinin kadrolarındaki genç 
araştırıcıların yurt içi ve yurt dışında eğitilmeleri
nin sağlanmasına çalışılacaktır.

Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştiril
mesine çalışılmasının yanı sıra,6.Beş Yıllık Kalkınma 
Plan döneminde Araştırma Enstitülerinin, üzerinde ça
lışacakları proje hedefleri sayısal olarak yıllar iti
bariyle aşağıda tablo 203 'dg., bu hedeflere ulaşabilmek
için gerekli olan araştırıcı eleman sayısı tablo 
204'de gösterilmiştir.

Tablo : 203. VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Üzerinde Çalışılacak 
Araştırma Projelen Hedeflen

Üzerinde Çalışılacak Projeler (Adet)
Kavak ve Hızlı Gelişen

Plan Ormancılık Yab.Tür.Orm.Ağ.
Dönemi Yıllar Araştırma Enstitüsü Araştırma Enstitüsü

1990 120 76
199 L 125 84

IV 1992 130 85
1993 140 87
1994 150 90

Tablo 204- VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Araştırma Enstitülerinin
Araştırıcı Eleman ihtiyaçları

Araştırıcı Eleman İhtiyacı (Adet)

Kavak ve Hızlı Gelişen
Plan Ormancılık Yab.Tür Orm.AG.
Donemi Yıllar Araştırma Enstitüsü Araştırma Enstitüsü

1990 120 60
1991 140 80
1992 160 100
1993 180 120
1994 200 140



14.2.9- TAKİP EDİLECEK POLİTİKALAR VE 
ALINACAK TEDBİRLER :

- Ülkemizin değişik ıklım bölgelerinin sosyo
ekonomik ve ekolojik özellikleri istikametinde uzman
laşmış ve teşkilatlanmış Araştırma Enstitüleri kurul
masına çalışılacaktır.

- Ormancılık Araştırma faaliyetleri,5 Yıllık 
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki ilke ve po
litikalar ışığında ormancılığımızın karşılaştığı dar
boğazları çözmek üzere(araştırma öncelikleri de göz- 
önüne alınarak yönlendirilecektir.

- Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılma
sına özel önem verilecek ve uygulayıcı-araştırıcı iş
birliğini sağlayacak önlemler alınacaktır.

- Araştırıcı sayısının yeterli düzeye ulaştırıl
masına çalışılacaktır.

Ormancılık araştırmaları uzun süreli ve 
titizlik isteyen çalışmalar olduğundan, araştırıcı 
personeli işine devamlı olarak bağlayacak mali ve 
idari imkanların ve güvenin artırılması için gerekli 
tedbirlerin alınmasına çalışılacaktır.

- Araştırıcı eleman yetiştirilmesi için yurt içi 
ve dışı imkanlardan azami ölçüde yararlanılmaya ve 
meslek içi eğitime daha da önem verilmeye çalışılacak
tır.

- Araştırma Enstitüleri ve eğitim kuruluşları 
(Fakülteler) arasındaki dayanışma ve işbirliğini 
artırıcı ve kolaylaştırıcı idari ve mali imkanların 
artırılması ve bu yönde gerekli düzenlemelerin yapıl
ması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

- Araştırma Enstitüleri tarafından tohum ve ağaç 
ıslahı konularında elde edilecek yeni bilgilerin uygu
lamaya hızla aktarılmasını temin için "Orman Ağaçları 
ve Tohumları Islah Enstitüsünce yeterli sayıda taşra 
teşkilatı kurulmasının sağlanmasına çalışılacaktır.

- Orman Genel Müdürlüğü1 nün ilgi ve çalışma 
sahasına giren konularda yapılmakta olan ve yapılacak 
araştırmaların,Bakanlık ve Genel Müdürlükçe belirle
necek öncelikler,ilkeler,program ve bütçe imkanları
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dikkate alınarak yürütülmesinde,değerlendirilmesinde 
ve ilgili diğer kuruluşlarla araştırma projesi bazında 
teknik işbirliğinin sağlanmasında,tesbit edilecek 
esaslar çerçevesinde görev yapacak Merkez Araştırma 
Enstitüleri,Bölge Araştırma Enstitüleri ve Konu 
Enstitüleri’nin kurulması ve teşkilatlanması için 
gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılacaktır.

- DPT'ce yıllık yatırım programlarında tahsis 
edilen yatırım ödeneklerinin,planlandığı ve program
larda öngörüldüğü şekilde tam olarak harcanabilmesi 
için gerekli her türlü idari ve teknik önlemler alına
caktır .

14.2.10- SAĞLANACAK FAYDALAR :
Her ıkı araştırma enstitüsünce 1990-1994 yılları 

arasında hedeflenen araştırmaların gerçekleştirilmesi 
sonucunda sağlanacak faydalar aşağıda belirtilmiştir.

- Türkiye ormanlarında ve ormancılık faaliyetle
rinde mevcut ve ortaya çıkması muhtemel darboğazlar 
ormancılık bilim ve tekniklerinin ışığı altında çözüme 
kavuşturulacak,

- Kavak dahil,hızlı büyüyen yerli ve yabancı tür 
ormanı ağaçları ile ilgili genetik,ıslah ve seleksi- 
yon araşırmaları, ağaçlandırma, büyüme, hasılat ve emval 
üretimleri ile ilgili olarak yapılacak araştırmalar 
ülkemizde çağdaş ormancılık uygulamalarına temel ola
cak bilgi ve verileri ortaya koyacak ve bu suretle de 
ormanlardan sağlanan her türlü ürünün miktar ve kalite 
olarak artışı gerçekleştirilecek,

- Ormanlardan çok yönlü faydalanmayı temel alan 
entansif orman işletmeciliğinin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlanacaktır.

Ormancılık Araştırma faaliyetlerinin artırılması 
ve bu amaçla yatırım yapılması ile ormancılık çalışma
larının daha rasyonel ve tekniğine uygun biçimde yürü
tülmesi sağlanacak,ayrıca belli bir oranda da istih
damı olumlu yönde etkileyecektir. Keza öğretim ve 
eğitim için gerekli olabilecek bilgi birikimi elde 
edilecektir.



BOLUM - 15 
TANITIM VE ORMAN-HALK İLİŞKİLERİ





- TANITIM VE ORMAN-HALK İLİŞKİLERİ

15.1.TANITIM :
Türkiye'nin en eski kamu kuruluşlarından olan 

Orman Genel Müdürlüğü (1937), tanıtım konusuna da ön
ce önem veren kuruluşlar arasında olmuştur. 1937 yılın
da çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanununun 84.maddesi, 
orman ve ağaç sevgisini yurtta yaymak ve köklendirmek 
için propaganda yapılmasını, ilk ve ortaokul öğrenci
leri ile askerlere ormanların yararları hakkında ders
ler okutulmasını,okul ve kışlalarda elverişli yerler
de ağaç dikilmesini hükme bağlayarak,bu konuda ilk ve 
önemli adımı atmış bulunmaktadır. Daha sonra çıkan 
Orman Kanunlarında da benzeri hükümler yer almıştır.

Tanıtım konusu günümüzde halkın ve bir anlamda 
kamu oyunun inanmadığı ve desteklemediği konularda 
başarılı olmanın imkansız olması gerçeği karşısında, 
giderek önem kazanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü'nün tanıtım çalışmaları 
halen, Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı "Yayın ve 
Tanıtım Şubesi" tarafından yürütülmektedir.

Dünya'da ve özellikle Türkiye'de ormancılık 
konusunda karşılaşılan sorunların başında halkın orman
lar ve ormancılık konuları karşısındaki genellikle 
olumsuz tutum ve davranışları gelmektedir. Orman kay
naklarının yanlış kullanımı ve israfında,halkın, 
ormanların fonksiyonları hakkında noksan ve yanlış 
bilgilenmiş olmasının rolü bulunmaktadır.

Ormanların,bu yanlış ve kötü kullanılmasının ön- 
lenilebilmesi için , kamu oyunun orman ve ormancılık 
konularında aydınlatılması ve böylece ormancılık ça
lışmalarının yürütülmesinde ilgi,anlayış ve destek 
sağlanması zorunluluğu vardır.

Bu ilgi ve desteğin sağlanması için,ilişki ku
rulması istenilen kitlelerin özelliklerinin ve güdülen 
politika ile yapılan işler karşısındaki tutum ve dav
ranışlarının tesbitinin öncelikle yapılması gerekmek
tedir .



Orman Genel Müdürlüğü "Yayın ve Tanıtım Şubesi" 
nin çağımız imkanlarını kullanarak bu anlamda bir 
araştırma yapması veya piyasada yaptırtması ye buna 
dayalı olarak "halkla ilişkiler" konusunda gerekli 
çalışmaları yapacak şekilde yeniden organize edilmesi 
gerçekleştirilmelidir.

15.2. ORMAN-HAL ,K İLİŞKİLERİ :
15.2.1. Ülke Genelindeki Tüm İnsanların Ormanla 

İlişkileri :
Orman-Halk ilişkileri denilince akla,hemen or

manın , onum içinde kenarında ve civarında oturan 
halkla-kısaca orman köylüsüyle olan ilişkileri gelmek
tedir. Gerçekte ormanlar,şehirleşmenin getirdiği 
aşırı yükler dolayısıyle mesela konut sorunlarıyla, 
bir diğer açıdan giderek artan yeşil alan, rekreasyonel 
alan ihtiyaçlarıyla da büyük kentlerdeki insanların 
ilişkide oldukları bir konu halindedir. Gene ormanla
rın su havzalarına olan olumlu etkileri,ziraat arazi
lerinin muhafazasında oynadığı rollerle de büyük kent 
insanının su ve beslenme ihtiyacının karşılanmasında 
rol oynadıkları inkar edilemıyecek bir gerçektir.

Orman-Halk ilişkilerinin iyileştirilmesi çalış
maları sırasında,bu gerçeğin gözden kaçırılmaması, kent 
halkının bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Ormanların ülke için olan hayati önemi toplumun 
tüm kesimlerine benimsetilmeli,olaya orman-toplum 
ilişkileri anlayışıyla yaklaşılmalıdır.

15.2.2. ORMAN—KÖY İLİŞKİLERİ :
Orman köylerinin sosyal durumları bakımından bu 

gün ülkemizde, ormanların içerisinde ve bitişiğinde 
17.500 köyde yaşayan 10.1 milyon insanla,ormanlarımız 
arasında hiç bir ülkede benzerine rastlanmayan ilişki
ler bulunmaktadır. Orman-Köy ilişkilerinde önemli rol 
oynayan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

15.2.2.1. Demografik Durum :
Üçüncü beş yıllık kalkınma planında,ülkemizde 

yerleşim dokusunun kentler lehine değişeceği,1995 de 
nüfusun % 75'nin köylerde yaşayacağı varsayımı yapıl
mışsa da, bu güne kadar yapılan tesbitlere göre bu 
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tahminin anılan yıl için belirtilen oranda gerçekleş
meyeceği , özellikle orman köylüsü nüfusunun daha da 
artacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan son üç nüfus sayımı sonuçlarına göre 
orman Köylerindeki nüfus gelişmesi tablo : 205 de
gösterilmiştir.

Tablo 205- Orman Köylerinde Nüfus Gelişmesi

Yıl
1970
1975
1980
1985

Orman içi Köy 
Adet Nüfus

Orman Bitişiği Köy Orman Köyü 
Adet Nüfus Adet Nüfus

7456 3.449.113
7519 3.570.976
7519 3.850.936

8647
9507

10049

4.504.958
5.761.130
6.310.215

16103
11706
17564

7.954.071
9.332.006

10.161.152

Tablodan da görüleceği gibi orman köylerinin adedi 
ve köy nüfusları artmaktadır.

Kaynak : V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel
İhtisas Komisyonu Raporu,Ankara 1985

15.2.2.2. Yerleşim Durumu :

Orman köylerinin bölgeler itibariyle yerleşim 
durumu tablo 206 da belirtilmiştir.

Tablo : 206- Orman Köylerinin Bölgelere Göre
Dağılımı

Bölge Adı________  Orman Köyü Ad______
Karadeniz
Ege
Akdeniz 
İç Anadolu 
Marmara 
Doğu Anadolu 
Güneydoğu Anadolu

5077
3220
2002
2068
2132
1836
1229

Nüfus
2.998.252 
1.864.272 
1.519.194 
1.127.522 
1.095.507 
843.842 
712.963

10.161.15217.564
Kaynak : Orman Mühendisleri Odasının "Ormanlar Üzerin
deki Sosyo-Ekonomik Baskılar ve Ormanların korunabil
mesi için gerekli tedbirler" konulu raporu,Orman 
Mühendisliği Dergisi,Ağustos 1988



Tablodan görüleceği üzere ormanlarımız genellikle kıyı 
bölgelerinde' bulunmaktadır. Orman köyleri ise bu 
bölgelerimizin iklim ve topografya açısından en zor 
yerlerinde bulunmaktadır.

Zor şartlara sahip bulunan bu yerlerde kı yerleşim 
yerleri,toplu olmaktan çok,son derece dağınık ve parçalı 
bir vaziyette bulunmaktadır. Bu yerleşim şekli Anadolu- 
muzun uzun süren istilalara muhatap olmasıyla birlikte 
uzun süren isyanlara (Celali İsyanları gibi) karşı 
halkın bir tedbiri ve tepkisi olarak izah edilebilir. Bu 
durumdaki birimlere Devlet imkanlarının götürülmesindeki 
zorluk,hatta imkansızlık bu günkü geri kalmışlık örneği 
tablonun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

1974 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu
lundukları yerde kalkındırılması imkanı olmadığı için, 
başka yere nakledilmesi gerekli görülen orman köyleri
nin sayısı 3192 olarak bulunmuştur. Morfoloıik ve 
topoğrafik yapı itibarı ile afete maruz görülen köyler, 
tüm köylerin % 20‘s.inı teşkil etmektedir.

15.2.2.3. Sosyal ve Alt Yapı Durumu :
Alt yapı yatırımlarından en az yararlanan 

kesim,orman köyleri olmuştur. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı devresinde kamu yatırım harcamalarında 
kişi- başına kentlerde 836.-TL, köylerde 247 .-TL, orman 
köylerinde 46.-TL, İkinci Beş Yıllık Plan devresinde 
ise,gene aynı durum,kişi başına kentlerde 1259.-TL, 
köylerde 400.-TL, orman köylerinde ise 80.-TL, isabet 
etmiştir. Özellikle orman köyleri, kamu yatırım har
camalarından geçmişte de, bugün de en az yararlanabi
len kesim olmuştur.

15.2.2.4. Orman Köylerinin Ekonomik Durumları :
Orman köylerinde ekonomi,çok dar ve sarp 

araziler ile orman içi otlak ve mer1alarda çok ilkel 
bir teknoloji ile yapılan ziraata,gene ilkel bir 
hayvancılığa ve nihayet çeşitli ormancılık hizmetle
rinde çalışmaya dayanır.

Bu gibi yerlerde ziraat yapılan topraklar, as
lında ziraat1 a elverişli olmayan,orman ve mer 1 a



olarak yararlanılması gereken topraklardır. Ülkemizde 
tarım topraklarının bittiği yörelerden itibaren yanlış 
arazi kullanma kendini göstermektedir. Nüfusun, bu yö
relerde tahminlerin aksine artışı,esasen çok yetersiz 
olan tarım arazilerinin bölünmesine ve toprak miktarı
nın ekonomik seviyesinin altına düşmesine sebep 
olmaktadır.

Bir araştırmaya göre, orman köylerinde bir aile
ye düşen tarım alanı,orman dışında yaklaşık 48 dekar, 
orman içinde yaklaşık 27 dekardır. Halbuki bu ölçüle
rin aile başına,bilimsel verilere göre,sulu arazide 
300 dekar, kuru arazide 47 5 dekar olması gerekmektedir. 
(Orman köylerindeki arazi kuru tarım arazisi sayılabi
lir. Sulu alanlar, tüm tarım alanlarının ancak%ll ’dir.)

Yeterli tarım alanı bulunmayan orman köylüsü, 
ormandan açılan toprakları kullanmakta, bu topraklar 
da çok kısa sürede erezyonla kaybolduğundan, verim 
düşmekte ve köylünün geçimi zorlaşmaktadır.

Dağlık arazide geçim kaynaklarından birisi de 
hayvancılıktır. Burada hayvanların otlayabilecekleri 
çayır ve otlakların genellikle verimli olmaması,ahır 
hayvancılığının yerleşmemiş olması gibi sebeplerle 
otlatma ormanda yapılmakta, çoğunluğu keçi olan bu 
hayvanlardan alınan verim oldukça düşük olmaktadır.

Orman köylerindeki ekonominin bir diğer kaynağı 
da orman işçiliğidir. Orman işçiliğinde iş mevsiminin 
köylünün ziraat te çalışacağı zamana rastlaması ve her
kese yeterli iş verilemeyişi yüzünden orman işçiliği 
de tatmin edici bir durumda bulunmamaktadır.

15.2.3. ORMAN KÖYLERİNİN SORUNLARI :
15.2.3.1. SOSYAL SORUNLAR :
15.2.3.1.1. Nüfus Sorunları :
Kısa dönemde artması imkansız olan orman var

lığı ile iç içe yaşıyan orman köylüsünün nüfusu her 
yıl % 1 artmaktadır. Bu oranın da ıleriki yıllarda 
artması beklenmelidir. Zira endüstri merkezlerine ve 
kentlere göç imkanları gün geçtikçe azalmaktadır.

İmkanlar,artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılaya
madığından , ihtiyaç-kaynak dengesizliği ortaya çıkmak
tadır. 545



15.2.3.1.2. İşlendirme Sorunu :
Ormancılık sektörü, bu köylülerin ancak bir 

kısmına ve bir mevsimde ış verebilmektedir.
Buna göre,hayvancılık ve diğer sektörlerde,yeni 

organizasyon ve yeni projeler uygulanması kaçınılmaz 
gözükmektedir.

15.2.3.1.3. Yerleşim Sorunu :
Orman Köylerinin % 20 sının çok sarp ve dik yer

lerde bulunması,kullanmaları için gerekli kaynakların 
yeterli olmaması nedenleriyle,bu bölgelere herhangi 
bir yatırım yapılması imkanı bulunmadığı gibi,bu ya
tırımın çok pahalıya mal olmasının yanı sıra, bu köy
lerin heran tabii bir afete maruz kalması'da ciddi 
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

15.2.3.1.4. Odun İsrafı Sorunu :
Orman Köylerimizde her türlü inşaatta büyük 

oranda ahşap malzeme kullanılmaktadır. Ayrıca ahır, 
samanlık ev ve ambarlarır gerek yapım ve gerek onarımı 
sırasında ilkel yöntemlerin kullanılması ahşap 
sarfiyatını artırmaktadır.

Bu yanlış kullanıma en tipik örnek,Kuzey-Anadolu' 
da rastlanan dam örtülüğü anlamına gelen (mahalli 
olarak pedavra veya hartama) bir kullanım şeklidir. Bu 
kullanım çok eski yılları dayanan,ormanlara tamir 
edilemez yaralar açmış tipik bir örnektir.

Yapılan bir hesaba göre 200 m2 alana sahip bir 
çatının pedavra ile kaplanması halinde 72 m3 (Dikili 
gövde hacmi) ağaç sarfedildığı görülmüştür. (x)

Orman Köylerinde yapılan sağlıksız yapılar 
ısıtmada çok enerji kaybına sebebiyet verdiğinden 
ısıtmada kullanılan odunun büyük hatta olağan üstü 
boyutlara ulaştığı görülmektedir.

Yapılan incelemeye göre,orman içi ve ormana 10 
km uzaklıktaki köylerin yakacak odun tüketimi 29.980.000

(x) Kaynak : Lif-Levha ve Yonga-Levha İmali için lü
zumlu Maddeler. A.E.Dergisi 7/1.13,1961. 
Bahattin AYIK.



stere eş değer,20.986.000 m3’dür. (>x )
Bu miktardan orman köylerinin sahipli arazile

rinden ürettikleri 5.536.000 ster,eş değeri 3.875.000 
m3 yakacak odun çıkarıldığında,urman köylülerinin or
mandan tükot1 ıklerı yakacak odun miktarı 17.111.000 m3 
söz konusu köylülere yasal hak olarak verilen zatı 
yakacak ihtiyaç miktarı ile karşılaştırıldığında , 
12.434.187 ster karşı 1ığı, 8.703.000 m3 gizli tüketim 
olduğu görülecektir. Bir başka ifadeyle bu kadar 
mıktar,ormandan gizlice ve kaçak olarak kesiliyor 
demektir.

t

ikame madde]erı,yeni „ teknolojiler Ve rasyo
nel ısıtma-pışırme araçları ile bu israfın önlenmesi 
gerektiği,aksı halde,artan nüfus karşısında ormanla
rın tahribinin kaçınılmazlığı ortadadır.

15.2.3.1.5. Alt Yapı ve Sosyal Yapı Sorunları :
Orman Köyleri,Yurdumuzda topografık bakımdan 

yerleşime müsait olmayan bölgelerde kurulmuş olmalarl 
nedeniyle ulaşım, ıçmesuyu, elektırık, sağlık, eğitim 
haber1eşme,yol ve benzen alt yapı tesisleri yönünden, 
diğer köylerimize nazaran yeterli imkanlara sahip bu
lunmamaktadır. ■

Orman Köylerinin-şehir ve kasabalardan uzak olu
şu, ulaşım imkanlarının yetersiz kalmasına sebep olduğu 
gibi,bu köyler halkının bilgi ve qörgü bakımından da 
gelişmesine engel .olmaktadır.

Alt- yapı tesislerinde var. olan imkansızlıklar, 
orman köylüsünü ekonomik yönden olumsuz olarak 
etkilerken, dıger taraftan cemiyet hayatından da 
yoksun bırakmaktadır. Orman köylüleri bedeni ve zihni 
geliştirici-, sportif faaliyetlerle - kurs, konferans, 
folklor gösterileri gibi sosyal faaliyetlerden mahrum 
bulunmaktadır. •

( XX.) Kaynak : 1990-2009 Yılları Ormancılık Sektörü 
Odlın Kökenli Orman Ürünleri Arz ve 
Talep İlişkileri; ,O.G.M.,APK.Daıresi 
Başkanlığı Yayını:2 ANKARA - 1987
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15.2.3.2. EKONOMİK SORUNEAR
Verimsiz, yetersiz ve parçalanmış tarım toprağı, 

ilkel hayvancılık ve ormancılıkta yetersiz işlendirme 
şartları,orman köylüsünün ekonomik durumunu ve dola
yısıyla gelirini olumsuz olarak etkilemektedir. Orman 
köylüsünün ekonomik durumu Türkiye ortalamasının çok 
altında bulunmaktadır.

Orman köylerimizdeki mevcut işletmelerin cüce, 
metod, teknik ve araç bakımından ilkel oluşu, küçük 
ünitelerin problemlerine kendi başlarına çözüm 
bulmalarını engellemekte, bu engeli kaldıracak en 
önemli vasıta olan kooperatifçilik ise, orman köyle
rimizde henüz istenilen gelişime ulaşmamış bulunmakta
dır .

15.2.4. ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ
Orman varlığımız ile ormanların içinde ve biti

şiğinde yer alan 17.560 adet orman köyünde yaşayan 
10.1 milyon orman köylüsünün,bırbirlerıyle organik 
bir bütünlük ve çok yönlü bir etkileşim içinde olduğu 
görülmektedir.

Alan, servet,artım ve diğer nitelikleri belli ve 
sınırlı olan orman varlığımız ile yaşama düzeyi genel
likle toplumun en gerisinde bulunan orman köylüsünün 
karşılıklı ve çok çeşitli sorunları bulunmaktadır. Her 
ne kadar ormanların işletilmesi ve işletmeye açılması 
bu köylülerin katkılarıyla oluyorsa da,içinde bulun
dukları kötü sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle,or
man köylü ilişkileri olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Normal yollarla gelir temin edemeyen orman köylüleri 
asgari şartlarda,yaşamlarını sürdürebilmek için 
usulsüz kesim yaparak,tarla açarak,orman içine yer
leşerek , hayvanlarını otlatarak ış sahası temini veya 
açma yapmak gayesiyle yangın çıkararak ormanların 
aleyhine suç işlemektendirler. Elde edilen bu topraklar 
çok kısa süremde erezyonla kaybedilmekte ve ardından 
sel ve çığ afeti gelmektedir.

Ormanlarda hayvan, özellikle keçi otlatılması, 
ormanları büyük ölçüde tahrip etmekte ve gençliğin 
gelişimini engelleyen faktörlerin başında gelmektedir.



Ormanlar yaşayan dinamik varlıklardır. Devamlı
lığın sağlanabilmesi için tekniğine uygun müdahalele
rin yanı sıra çalışılan sahanın,saha emniyeti de 
şarttır.

Diğer taraftan ,teminindeki kolaylığı ve ucuzluğu 
dolayısıyla ormanlardan;tahammüllerinin çok üzerinde 
odun kullanıldığı da bir gerçektir.

15.2.5. BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ORMAN-KÖYLÜ 
İLİŞKİLERİ :

Bugün bazı gelişmiş ülkeler,örneğin Almanya, 
Avusturya, İsviçre,İtalya ve İspanya incelendiğinde, 
ülkemizde görülen olumsuz orman köylü ilişkilerinin, 
bir başka deyişle orman köylüsünün ormana olan baskıla
rının bulunmadığı gözlenmektedir.

Ancak, yüzyıllar önce orman-köylü ilişkileri 
açısından, halen ülkemizde görülen sorunları yaşayan bu 
ülkeler,alınan etkin tedbirlerle orman-köylü ilişki
lerini buğünkü olumlu duruma kavuşturmuşlardır.

Halen etkin bir şekilde devam eden bu tedbirleri 
kısaca şu şekilde sıralayabiliriz :

A- Doğal kaynak Ların en entansif bir şekilde 
işletilmesi suretiyle toprağın prodüktivitesini arttır
ma tedbirleri :

- Arazi klasıfıkasyonu yapılarak orman, mer'a ve 
tarım toprakları ayrı ayrı tesbit edilmiştir.

- Tesbit edilen tarım toprakları entansif 
tarıma elverişli,makinalı çalışmayı rasyonel hale ge
tirecek birimler şekline sokulmuştur.

- Tarım ve mer'aya elverişli olmayan sahalarda 
ağaçlandırmalar yapılarak bir taraftan erozyon 
önlenmiş,diğer taraftan ağaçlandırmaların çeşitli 
olumlu fonksiyonlarından yararlanılmıştır.

- Mer'a ıslahı yanında,sun'i beslenmeye de önem 
verilerek,ahır hayvancılığı geliştirilmiş,iyi ırklar 
yetiştirilmek suretiyle, gerek et ve gerekse süt bakı
mından en yüksek verime ulaşılmıştır.

- İnşa edilen taşıntı barajları ile sel dere-



lerı kontrol altına alınmış, dere ve nehirler üze
rinde ’ hidroelektrik santraller kurulmuştur.

- Yeni orman yetiştirilmesi yanında bozuk orman
lar imar ve ihya edilmiştir.

B- Doğal Kaynaklardan Faydalanma yanında bölge 
halkının hayat standardını artıracak tedbirler :

- Alt ve sosyal yapı yatırımlarının (yol,elek- 
ürik,içme suyu,P.T.T.vb.) Devlet tarafından yapılma
sına' i önem verilerek tüm yerleşim ünitelerine bu,hiz
metler ulaştırılmıştır.

. i

■ v -, Dağ ve orman köylerinde,mevcut tarımsal tesis
lerin iyileştirilmesi konusunda Devletçe gerekli tek
nik yardım yanında kredi verilmekte ve geniş şekilde 
Sübvansiyon yapılmaktadır.

- Ormanlık bölgelerde,turizmin geliştirilmesi
^ ;için •ğÂ'ekli önemler alınmış ve tesisler kurulmuştur.

; . - « >1 ■*

■ - Orman köylülerince üretilen ürünlerin pazar-
. lanmaâı ve değerlendirilmesi amacıyla her türlü agro 
endüstriyel tesislerin kooperatif ve kooperatif birlik
lerinde kurulması Devlet tarafından teşvik edilmekte 
■ ve bu konuda en düşük faizli kredi (hem de sübvansiyon) 
yardımı yapılmaktadır.

■i • *■ ■ *

'  -  : Çeşitli sanayinin,küçük dallarının bölgenin 
ön • ğ̂ ak köşelerine kadar yayılması amacıyla işin 
köylülerin ayağına götürülmesi planlanmıştır. Özellikle 
bölgede» gelişme imkanı olan yeni sanayi kollarının 
kuTulftaşına gayret gösterilmekte ve bölgelerde 
gelişmesi sonradan her hangi bir nedenle sakıncalı 
bulunah ‘sanayi, halen bulunduğu sınırlar içerisinde 
bırakılarak gelişmesi için zorlama tedbirler alınma
maktadır.

j'iŞ.2.6. ORMAN-KDYLÜ İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEME
* - TEDBİRLERİ :

i:-Orman-Köylü ilişkileri, köylülerin asırlar boyu 
ormandan düzensiz faydalanmalarıyla başlamış ve günü
müzdeki boyutlarına ulaşmıştır.

, .Faydalanmaların orman köylülerine hak olarak 
verİİtmesi 187 0 tarihli Orman Nizamnamesi ile başlamış-



tır. 11 Ekim 1920 tarih ve 38 sayılı Baltalık Kanunun
dan 31 Ağustos 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununa 
kadar geçen 36 yıl içinde çıkarılan yasalar,genelde 
orman-köylü ilişkilerınin ormandan faydalanma hakları 
açısından düzenLenmeye çalışılan kanuni imkanlar: görü
nümündedir .

Ancak , diğer etkenler dikkate alınmadan, orman 
köylülerinin içinde bulundukları sosyo-ekonomık durumun 
iyileştirilmesin, yönelik ciddi ve gerçekçi tedbirler 
alınamadığından,sağlanan kanuni faydalanma hakları, 
orman-köylü ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayamamış 
ve köylünün ormana olan baskısının hafif letilmesi için, 
yasal,fakat ekonomik ve sosyal niteliği olmayan poli
siye önlemler getirilmeye çalışılmıştır. ' y

Ancak orman köylüsünün,ormanlara yaptığı baskı
nın polisiye tedbirlerle önlenenediğı^artan orman ‘suçla
rından anlaşılmaktadır.

ilk defa 6831 sayılı Orman Kanununun 13.maddesi 
ile orman köylülerinin kalkındırılması düşüncesi ge- 
tirilmışsede,uygulamanın gerçekçi,planlı ve projeli 
olarak,ele alınmamış olması,umulan sonucu sağlayama
mıştır .

Orman köylüsünün ’sosyo-ekonomik yönden kalkın
dırılmasına yönelik planlı ve projeli çalışmalar 1970 
yılında başlamıştır.

1970 yılında kurulan ORKÖY (Orman-Köy İlişkileri) 
Genel Müdürlüğünce,kırsal planlama tekniklerinden 
yararlanarak orman köylerini sosyo-ekonomık ve alt 
yapı tesıslçrı açısından bütün yönleriyle ele’ alan, 
ekonomik gelişme tedbirlerim de içeren,çok yönlü ilçe 
kalkınma planları tanzim edilerek uygulanmaya konmuş
tur .

1974 yılında çıkarılan 1744 sayılı yasa ile teş
kil edilen "Orman Köylerini Kalkındırma Fonu"nun 1975 
yılında uygulanmasına başlanmış,bu fon,orman köylü
leri kalkınma planları ile orman köylerinde kurulmuş 
Orman Köy Kalkındırma Kooperatiflerinin finansmanında 
kullanılmıştır .Fonun uygulanmaya başlandığı 1974 yılından 
1986 yılı sonuna kadar,orman köylülerine,oTmanköy 
kalkındırma kooperatiflerine yaklaşık olarak. 15.1 
milyar TL. yardım götürülmüştür. Götürülen fon ygrdım-



ları sonucu ,orman köylerinde büyük miktarda iş gücü 
istihdamı sağlanmış olup, gerek aile işletmeleri ile 
kooperatif tesisleri ve gerekse direkt orman korumaya 
yönelik dam örtülüğü ve ısıtma,pişirme araç ve gereç
leri karşılığı,ekonomiye sağlanan katkı yıllık toplam 
40 milyar Tl. civarında olmuştur.

27.2.1982 tarihinde müstakil Daire Başkanlığına 
dönüştürülen ORKBY kuruluşunun görevleri, Haziran 1984 
tarihinde yeni kurulan Teşkilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlüğü görevleri arasında yer aldığından Or
man Köylerini Kalkındırma Fonu ile ilgili hizmetler, 
halen anılan Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.

15.2.7. ORMAN KÖYLÜLERİNE GÖTTİRÜI.EN YARDIMLARIN 
ETKİLERİ

Orman köylerini kalkındırma fonunun uygulanmaya 
konmasından sonra,orman köylerine alt,sosyal ve eko
nomik yatırımların etkin bir şekilde götürülme/e başlan
ması, yıllık iş programlarının çeşitli ormancılık 
çalışmalarının (Ağaçlandırma, Tabii Tensil,Toprak Ko
ruma vb.) yoğun olduğu alanlardaki köylere yöneltilmesi 
sönucunda bu alanlarda bulunan köylünün ormanlar üze
rindeki baskısının hafiflediği gözlenmiştir.

Özellikle bilhassa başta Artvin ılı olmak üzere, 
Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerindeki orman köylerinde 
dam örtülüğü malzemesi olarak pedavra (Hartama) deni
len ahşap malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme yerine 
geçmek üzere verilen galvanizli saç veya kiremit kul
lanımı sonucunda orman tahribatı gözle dahi görülür 
şekilde azalmıştır.

Yine orman köylerine verilen,ısı verimi yüksek 
ısıtma-pişırme araçları (Soba,kuzine vb.) sonucu,ya
kacak odun tüketimi azalmıştır.

Bunun dışında orman köylerine götürülen diğer 
ekonomik yatırımlarla, bilhassa ahır hayvancılığı uygu
lamasının yapıldığı yerlerde,ormana büyük zararları 
olan ve verimi çok düşük,ormanlardan beslendiği için 
ekonomik gibi görülen keçileri, köylülerin elinden 
çıkarması ve ahır hayvancılığına yönelmesi sonucu,ot
latma baskısının hafiflediği ve daha önce mer'a olarak



faydalanılan ve ağaçlandırılmasına köylünün izin 
vermediği alanların ağaçlandırılmasının mümkün hale 
geldiği gözlenmiştir.

15.2.8. SONUÇ VE ÖNERİLER :
Ülke nüfusunun % 22' smı, kırsal nüfusun ise % 

35'ini oluşturan orman köylerimiz diğer yörelerimize 
göre çok geride kalmış bir durumdadır. ( x )

Ülkemizde doğal kaynakların başında gelen,eko
nomik ve sosyal bakımdan bir çok faydalar sağlayan or
man varlığımızın korunması her şeyden evvel orman içi 
ve bitişiğinde yaşayan orman ve ormancılık ile organik 
bir bağ içinde bulunan orman köylüsünün sosyo-ekonomik 
yönden kalkındırılmasıyla mümkün olacaktır.

Bu husus,gerek Anayasa ve gerekse çeşitli yasa
lar ve kalkınma planlarında her zaman ifadesini bul
muştur .

Bu yasaların başında "Orman Köylerini Kalkındır
ma Fonu"nu teşkil eden 1744 sayılı yasa gelmektedir. 
Bu yasa ve bu fon uygulamalarıyla köylüye getirilen 
gelirler sayesinde ormana olan baskıların azaldığı ve 
suç oranlarında ciddi azalmalar olduğu gözlenmiştir.

Orman köylerinin çok dik ve ulaşılması çok güç 
sarp yerlerde ve dağınık vazıyette olma nedeni ile 
kendilerine alt yapı hizmetleri götürülmesindeki zo
runluluk ,onların içerisinde,durumları elverişli olan
ların müsait yerleşim yerlerine nakledilme zorunlulu
ğunu beraberinde getirmiştir. Bu konu önce 6831 sayılı 
kanunun 13/B maddesi ile gündeme getirilmiş olmasına 
karşılık ,-aradan geçen 32 yıla rağmen bir ıkı küçük 
uygulama dışında köklü bir çözüm mümkün olmamıştır.

1982 yılı Anayasasının 170.maddesinde "Ormanla
rın içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkın
dırılması , ormanların ve bütünlüğünün korunması bakı
mından ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle 
bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle 31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi,bı-

(x ) Kaynak : V.Beş Yıllık Kalkanma planı Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu Ormancılık 1985-ANKARA



lım ve fen bakımından orman olarak muhafazasından 'ya
rar görülmeyen yerlerin tesbıtı ve orman sınırları dı
şına çıkartılması,orman içindeki :köyler halkının kıs
men veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Dev
let eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın ya
rarlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.-

Devlet bu halkın,işletme,araç ve gereçleriyle, 
diğer girdileri sağlamalarını kolaylaştırıcı tedbir
leri alır.

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait ara
ziler, Devlet Ormanı olarak derhal ağaçlandırılır" 
denilmektedir.

1982 Anayasasının bu amir, hükmü gereğince 
17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı, "Orman köylülerinin 
kalkındırılmalarının desteklenmesi" hakkında kanun çı
kartılmıştır.

2924 sayılı Kanun özetle aşağıdaki hususları
kapsamaktadır :
1- Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakı

mından hiç bir yarar görülmeyıp,aksine tarım planla
rına dönüştürülmesinde yarar görülen yerlere orman ıçı 
köyler halkının yerleştirilmesi,

2- Orman rejimi dışında çıkarı lan: otlak,kışlak 
ve yaylakların değerlendirilmesi, •

3- Tarım alanına dönüşmüş Yerlerin değerlendiril
mesi ,

4- Belediye ve mücavir olanlar dışında veya 
içindeki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi.

2924 sayılı Kanunun uygulaması ile orman sınır
ları dışına çıkarılacak araziler,yerinde kalkındırıl
ması uygun görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakı
mından bulundukları yerlerden kaldırılmaları zorun
lu bulunan köyler için büyük önem arzetmeKtedır.

Gerek Beş Yıllık Kalkınma- Planlarında ve. gerekse 
çeşitli hükümet programlarında kırsal' alandaki, dağınık 
yerleşime göre ve aynı zamanda götürülecek alt ve sos
yal yapı yatırımlarının maliyetini azaltmak amacıyla 
merkezi köy v.b. cazibe merkezlerinin oluşturulması 
tedbir olarak düşünülmüştür.
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2924 sayılı Kanunla,orman sınırları dışına çı
karılacak arazilerin müsait olması halinde,buralara 
ıskan edilecek köylerin merkezıköy olarak düşünülme
siyle , civardaki orman köyleri için bir cazibe (çekim) 
merkezi olabilecek bu merkezi köylerin,çekim alanına 
girebilecek.yerinde kalkındırılması mümkün olmayan or
man köylerinin,merkezi köye yerleştirilmelerini teş
vik edici tedbirler uygulanması .kısmen de olsa bu köy
lerin sorunlarına çözüm getirebilecektir.

Yine 2924 sayılı Kanunla getirilen,yıllardır 
tarımsal faaliyet yapılan arazilerle,köy yerleşim 
alanlarının,orman dışına çıkarılarak tapularının ve
rilmesi orman idaresi ve köylüler arasında yıllarca 
devam eden davaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Ancak kanunun en esaslı tedbiri ülkede arazi 
klasıfikasyonunun (Arazi sınıflandırılmasının) yapıla
rak tarım,orman ve mer'a sahalarının kesin şekilde ve 
ilmi esaslara göre ayrılması olacaktır.

Bu görüşler ışığında, orman-köy ilişkilerinin 
düzenlenmesiyle ilgili tedbirler ana satır başları ha
linde şöyle sıralanabilirler :

1- Bugünkü orman amenaıman planları klasik şeklinden 
kurtarılarak, yalnız orman aslı ürünlerinin planlanması 
şeklinde değil ,orman tali ürünleri de dahil olmak 
üzere,ormanın ekonomik değerleri yanında sosyal de- 
değrelerını de,bu arada ormanlar ve ormancılığımız 
ile ıçıçe bulunan orman köylülerinin sosyo-ekonomik 
kalkındırmalarını da kapsayacak "Havza Amenajman Plan
ları" şeklinde düzenlenmelidir.

2- Tanzim edilecek havza amenajman planlarının 
uygulanması ,yetkilerle donatılmış bir kuruluşça yapıl
malı ve bu konuda orman köylüleri kalkınma fonu finans
man aracı olarak kullanılacağından,fon kaynakları 
daha da güçlendirilmelidir.

3- Ormancılık sektöründen sağlanan yararlar,or
man köylülerinin kalkınmaları için yeterli olmadığın
dan ,ormancılık dışı sektörler,örneğin hayvancılık,ta
rım, elsanatları ve bunun gibi sektörlerle ilgili 
programlar uygulanmalı,orman köylüleri düşük faizli 
krediler ve sübvansiyonlarla desteklenmelidir
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4- Orman köylerinin alt ve sosyal yapı yatırım
larına hız verilerek öncelikle yol, su,elektrik,okul 
gibi ihtiyaçlarının süratle karşılanması sağlanmalıdır.

5- Orman köylerinde fondan desteklenerek kurulan 
aile işletmelerinin ürünlerini değerlendirecek endüst
riyel ve agro endüstriyel tesislerin,yine orman köylü
lerince kurulacak kalkınma kooperatifleri vasıtasıyla 
kurulmaları sağlanmalı, bu amaçla da kooperatififçilı- 
ğın geliştirilmesi ve düşük faizli kredi ve sübvansi
yonlarla desteklenmesi sağlanmalıdır.

6- Orman köylerinde dam örtülüğü olarak kullanı
lan ve büyük orman tahribatına neden olan pedavra (hartana) 
denilen ahşap malzeme yerine galvanizli saç ve Kiremit 
gibi malzemelerin faizsiz kredi şeklinde verilmesi 
sağlanmalıdır.

7- Yakacak odun yerine yeni enerji kaynakları 
kullanılarak, odunun yakıt olarak daha az kullanımını 
sağlayacak tedbirlerle mevcut enerjiyi daha verimli şe
kilde kullanacak ve ısı kaybını önleyecek,ısı verimi 
yüksek ısıtma ve pişirme araç gereçleri orman köylülerine 
verilmelidir.

8- Ormancılık bölgelerde orman ve diğer kaynakla
rın işletilmesi için gerekli iş gücü ve optımal nüfusun 
tasbiti ile, geriye kalan fazla nüfusun ormanlık bölgeler 
dışında başka bir yere iskanları sağlanma, bilhassa 2924 
sayılı Kanunla orman sınırları dışında çıkarılacak arazi
lerin müsait olması halinde, yerinde kalkınma imkanları 
olmayan orman köylüleri bu sahalara yerleştirilmelidir.

9- Yeni uygulamaya konulan ve uygulandığı yerlerde 
başarılı sonuçlar veren "sosyal ormancılık" projelerine 
ağırlık verilmeli,uygulama alanları ve yerleri genişle
tilmelidir.
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BİLGİ İŞLEM

16.1. GİRİŞ
16.1.1. SEKTÖRDEKİ İLK BİLGİ İŞLEM MERKEZİNİN 

KURULMASI :
Orman Genel Müdürlüğü ilk bilgisayar çalışmasına 

1965 Yılında alınan UNIVAC 1004 Delikli Kart Bilgisayar 
Sistemiyle başlamıştır. 1 K BYte Memory Kart Punch 
(Delgi),Kart Reader (Okuyucu) Sorter (Sıralayıcı) 
ünitelerinden oluşan ve 80 veya 90 kolonluk kartlar 
kullanarak çalışan sistem,yaklaşık 22 yıl hizmet ver
dikten sonra 1982 Yılında alınan SYSTEM 80 Bilgisayar
larının devreye girmesiyle kullanımdan çıkarılmıştır.

16.1.2.SEKTÖRÜN BİLGİ/ VERİ AKIŞIMI-VERİ TABANI:
Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Kuruluş

ları yapmış oldukları ormancılık faaliyetlerinde Bilgi 
İşlem Çalışmalarını ilgilendiren verileri Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Bilgi İşlem Şubesi' 
ne göndermektedirler.

Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Birimlerinde olu
şan işlerin akışı Bütçe ile verilen Plan ve Programla
rın, Dairesi Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri ve İş
letme Müdürlüklerine intikal ettirilmesi ile başlamak
tadır. Tesbit edilen bu plan ve programlar çerçevesinde, 
İşletmelerdeki uygulama ve gerçekleşmeler ile ilgili 
verilerin Bilgi İşlem Merkezine akışı genellikle Mer
kezdeki ilgili Daire Başkanlığı vasıtasıyla olmaktadır. 
Bu şekilde Bilgi İşlem Merkezine gönderilen veriler 
işleme tabi tutulmaktadır. Ormancılığın farklı dalla
rındaki Biiyısayır çalışmaları bağımsız olarak 
değerlendirilmekte,diğer faaliyetlerle olan ilişkisi 
nazarı itibara alınmamaktadır.

Makina parkının yetersizliği,gelen verilerin 
standart bir yapıda olmayışı ve sadece belli bir amaç 
için toplanmış olmaları gibi pek çok sebepten dolayı, 
Bilgi İşlem Merkezinde herhangi bir veri tabanı oluş
turma çalışması yapılamamıştır.



16.1.3- BİLGİ/VERİLERİN İŞLENMESİ :
Yukarda anlatılan şekilde Bilgi İşlem merkezine 

gelen verilerin Bilgisayara yüklenmesi,gerektiğinde 
kotlanarak, veri giriş operatörleri tarafından termi
naller vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu veriler daha son
ra kütükler halinde düzenlenerek manyetik disk orta
mında sağlanmaktadır.

Bu bilgiler, yapılan bilgisayar programları veya 
paket programlarla ilişkilendirilerek işlem görmekte, 
"Çıktı" adını verdiğimiz sonuçlar yazıcıdan alınmakta 
veya aynı disk ortamında başka bir kütük adı altında, 
ileride kullanılmak üzere depolanmaktadır.

Disk kapasitesinin yeterli olmasından dolayı, 
bazen yüklü olan bir takım verilerin teyp üniteleri 
vasıtasıyla, teyp bantlarına depolanması gerekmekte
dir.

Bilgisayardaki mevcut bilgilerin,ilerde vuku- 
bulacak hertürlü şartlara karşı bir tedbir olarak ye
deklemeleri teyp üniteleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

16.2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER :
16.2.1. Genel Sistem Çözümleme ve Tasarım :
OGM Bilgi İşlem Merkezinde yakın zamana kadar 

SYstem 80 Bilgisayarı kullanılmaktadır. Donanım Parkı
nın geliştirilmesine 1987 yılından sonra başlanabil- 
miştir. System 80 in donanım ve yazılım açısından 
artık günün şartlarına uygun olmaması büyük çapta bir 
sistem çözümleme ve tasarım çalışmasını mümkün kılma
mış tır.

Bu çalışmaları engelleyen diğer önemli bir unsur 
ise,OGM birimlerinin çalışmalarında bir standardizas
yonun oluşturulmamış olması ve uygulama şekillerinin 
sık sık değiştirilmesidir. Bu şartlar altında ormancı
lık faaliyetlerinin çoğu çözümleme ve tasarım için ele 
alınamamıştır. Çözümleme ve tasarımı yapılan pro - 
jeler ise aşağıdaki tablo:207 de gösterilmiştir.



Tablo: 207-Yıllar İtibariyle Çözümleme ve Tasa
rımı yapılan Projeler.

Proje adı

Amenajman (Kısmı 1982
Bordro 1982
Köy Nüfusları 1983
Yangın 1983
İhracat Cedvellerı 1984
Açık Arttırmalı Sat. 1984
Gıda Sanayi Envan. 1985
Ağaçlandırma Mak.Pl. 1985
Ağaçl.Mera Is.Eroz. 1986
Yakacak Anketi 1986
Fiili İst.Sat.Stok.7 1986
Personel 1987
Kavakçılık 1988

16.2.2. Donanım ve Yazılım :
Bilgi İşlem Şubesinde 1988 Yılı İtibariyle Mev

cut ronanım tablo',208'de görüldüğü gibidir.
Tablo : 208-1988 Yılı İtibariyle Mevcut Donanım.

MARKİ ADET ÇEVRE ÜNİTELERİ
Systen 80 2 5 Disk ünitesi, 2 Teyp ünitesi, 2 Disket 

ünitesi, 2 Yazıcı, 2 Konsol, 1 Kart ckuyrusu
17 Terminal

Honeyvell X-20 2 2 Disk Ünitesi,2 Streamer Teyp,2 Disket 
ünitesi,2 Yazıcı,16 Terminal,8 Terminal 
yazıcısı.

VAX 8250 1 8 Disk ünitesi,1 Teyp ünitesi,1 Disket 
ünitesi, 1 Yazıcı, 1 Konsol,1 Terminal 
server,2 Ağ işlemci,10 Terminal

PC XT 6
PC AT 23 7 Streamer Teyp,1 Laser Yazıcı
Brotter M-1509 Yazıcı 20
Epscl FX-105 Yazıcı 10
Epson FX-1000 Yazıcı 17
Burrcuhs B-26 1 Disk,Yazıcı,Çizgisi,2 Terminal



Tablo : 208 de görülen Donanım tarafından kul
lanılan Yazılımlar ise şunlardır.

COBAL (Derleyici) System 80,Honeywell,Vax,PC'1er
PASCAL Vax
FORTRAN 11 System 80, Honeywell, Vax , PC ' 1er
PL/I 11 Vax
C II Honeywell,Vax
BASIC II System 80, Honeywell, Vax , PC'ler
DECNET (Network yazılım pak.)Vax
RDB (Paket Program) Vax
FMS 11 Vax
SSPS II Vax
ICS 1 1 System 80
SFSGEN System 80
UNİPLEX-2 Honeywell
UNIFY 1 I Honeywell
C-ISAM 11 Honeywell
DBASE III+ 11 PC'1er
LOTUS 2 PC'ler
MOONSTAR PC'ler
WORDSTAR PC'ler
ELEC,DESK 11 PC'ler
M.SOFT C II PC'ler
EUREKA II PC'ler
SİLK 1 1 PC'ler
CLIPPER II PC'1er
S. TELLER II PC'1er
MACRO 123 II PC'ler

16.2.3. Kapasite ve Kullanım :

Mevcut donanımın kapasitesi aşağıda tablo 20') da 
qdsferi 1 inişti r .

Tablo : 209-Mevcut Donanım Kapasitesi Durumu

MARKA kap as m:
Systı>m 80 
Honeyw. d 1 
Vax 8200 
Hurrouqha 
PC • 1 > -i

X-20

B-20

Ana haI ı za 
Atın ha! t /a 
Ana Hail,‘a 
Ana Hatı/a 

adet 64Ç5 
1 ad.-t 128 
1? ad. ı 20

7 68 Kil, Disk Kapasitesi 426,0 Mu
4 MR, IDsk Kap,s ı ı. sı 400 MH
?0 MR, Disk kaasılı-sı 4 GH
1 MH, Disk kaa.site.il 70 MB
KR .ın.-ı hafıza, 2'1 adet 2 MB Ana hafız
KR .ana hafıza, 1 adet 10 MH Disk
MB Disk,15 adet 40 MR Disk

TOPl ,AM 7A,098 Mh ana hafıza, 57-48,9 MR Disk Kapası tı si



Mevcut donamımın kullanırm aşağıda tabloj21Q da gösterilmiştir. 

Tablo : 210 Mevrut Donanım kuJlanımı

__ DONATU KHI2.AN1 LDIĞI VER

System 80 Bilgi İşlem Merkezi
Vax 82r 0

Han ey w»- 11 X-20
1 1 adet PC AT "
1 loneyıvf1 1X- 20 Personel Daire Başkanliğı , APK Daire Başkınlığı 

Koruma Daire Başkan 1 iğı,inşaat İkmal Daire Bşk.
1 Adet Burroghs Ormancı 1ık Araş 11rma Fnst11usu
2 Adet PC XT İzmit Kavakçılık ve Hızlı Gelişen Tur.Enstitu.su
2 ede t PC AT APK İMLre Başkanlığı
2 adet PC AT Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
l adet PC XT İdari ve Malı İşler Daire Başkanlığı
1 adet PC* AT
1 adet PC AT Fidanlık ve Tohum işleri Daire Başkanlığı
1 adet PC AT Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığı
L adet PC AT işletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı
1 ade t PC XT Ankara Orman işletme Müdürlüğü
1 adet PC AT Eğitim Dairesi Başkanlığı
t adet PC AT idare ve Planlama Daire BaşkanlığL
l adet PC AT Ankara Ana Tamirhane Mudurluğu
1 adet PC AT Harita ve Fotogrametrı Müdürlüğü
1 adet PC XT Milli Parklar Daire Başkanlığı
1 adet 

...
PC XT Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı

16.2.4. İstihdam :

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde donanım ve yazılım 
hususlarında meydana .gelen gelişmeler yakın zaman 
diliminde oluşmuştur. Ancak teknik kadro açısından 
aynı gelişme kaydedilememiştır. Son üç yıl itibariyle, 
Bilgi işlem Şubesinde istihdam edilmekte olan kadro 
aşağıda tablo 211'de gösterilmiştir.

Tablo : 211- İstihdam Durumu

YILLAR

KADRO UNVANI 1986 1987 1988

Orbım Müdürü 1 1 1
Sistem Analisti 1 1 1
Sistem Programcı 1 1 1
Programcı 5 6 7
Programcı Yard. 1 1 2
Sistem Operatörü 3 4 5
Veri Giriş Opera. 10 12 18
Daktilo 1 2 2

TOPLAM 23 28 37



16.3, Vl.PI--.AN DÖNEMİNDE PLANLANAN GELİŞME VE 
YATIRIMLAR :

6.3.1- Bilgi İşlem Yapısı :
Bilgi işlem yapısı bakımından 6.Plan Dönemindeki 

gelişmeleri 4 ana başlık altında ele alabiliriz.
a) Bilgi Bankası : OGM faaliyetlerin yürütülme

sinde gerekecek olan her türlü bilginin yüklenip,or
ganize edilmesi ve ilgili birimler tarafından kısa 
süre içerisinde ulaşılabilecek bir ortamda muhafaza 
edilmesi.

b) Notwork : Merkezdeki Host Bilgisayara bağlan
mak üzere Bölge Müdürlüklerinde Süper Mini Bilgisayar 
donanımın oluşturulması ve data hatlarının imkan ver
diği Bölge Müdürlükleri ile ON-LİNE bağlantıya geçil
mesi .

c) Ofis Otomasyon : Merkez Birimlerinde sekre-
terya,evrak ve benzeri işlerin Bilgi Sayar kullanımı 
ile yapılması.

d) Diğer Bilgisayar Uygulamaları : Merkez ve Taş
ra Birimlerinde' Mühendislik uygulamalarında bilgisayar 
kullanımının yaygınlaştırılması.

16.3.2- Eklenecek Yeni Kapasiteler :
Planlanan Network ağının gerçekleştirilmesi için 

Bölge Müdürlüklerine Süper Mını Bilgisayarların çevre 
üniteleri ile birlikte alınması,ON-LINE bağlantısı 
için gelecek olan Modem ve Muhtıplexer'ların temin 
edilmesi ve Merkezdeki otomasyonun bütün birimlerde 
gerçekleştirilmesi için Terminal,Terminal Yazıcı, Ka
ğıt beslenme üniteleri ve benzeri Bilgisayar çevre 
ünitelerinin sağlanması.

Mühendislik,veri tabanı ve istatistik alanla
rında kullanılabilecek yazılımların araştırılıp uygun 
bulunanların alınması.

16.3.3- Muhtemel Yatırım Alanları
6.Plan döneminde yapılması tasarlanan Bilgi Ban

kası ve Network çalışmalarının gerçekleştirilmesi ha
linde, Bilgi İşlem Merkezi , zamanın şartlarımda 
dikkate alarak,Mikro Film,Harita çiziminde Digitaizer 
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kullanımı ile uzaktan algılama tekniği alanlarında 
yatırım yapacaktır.

16.4- DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER :
Büyük ölçüde ormancılığı ilgilendiren Sosyal 

Ormancılık,Çevrecilik,Turizm ve benzeri konuların son 
günlerde önem kazanarak gündeme gelmesi,ilerde 
OGM'nün bazı sektörlerle müşterek çalışma yapısını ge
rektirmektedir. Bu itibarla donanım ve yazılım açısın
dan Bilgi İşlem Yapımız,hem konuyla ilgili sektörle
rin bilgi bankalarını kullanabilecek . hemde kendi 
Bilgi Bankacın; kullanıma sunabilecektir.

16.5- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER :
Daha evvelki başlıklar altında anlatılan Bilgi İş

lem yapısının oluşturulabilmesi için gerekli çalışmalar 
PLan Döneminden evvel başlatılmış olup en önemli adım 
olan Donanım Parkı büyük ölçüde oluşturulmuştur. Yazılım 
konusunda da büyük bir problemle karşılaşılacağı sanıl- 
mamaktadır. Ancak kullapım olay:: ise önem sırasına göre 
şuni ardır;

a) Eleman : Bilgi İşlem Merkezi mevcut Konfıgüras- 
yonda bile büyük bir eleman sıkıntısı çekmektedir. 
b.Plan Döneminde bu konfıgürasyon oldukça geniş leyecek 
Bilgi İşlemcılık Taşraya yayılacaktır. Bu durumda mutlak 
bir teknik 'eleman ihtiyacı gündemdedir, öte yandan bu 
a]anda çalışan uzman ve yetişmiş elemanlar özel sektörde 
astronomik rakamlarla çalışmaktadırlar. Bu gerçek, ol
dukça önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu problemi 
çözmek için kanunlar çevresinde de mümkün olan bütün 
özendırci ve teşvik edici imkanlar kullanılarak gerekli 
olan eleman temin edilmelidir. Mevcut kadroya ek 
olarak,6.PLan döneminde ve sadece Merkezde 2 Sistem 
Analisti,6 Programcı,12 Programcı Yardımcısı,1 Donanım- 
cı,Bilgi İşlem Konusuna yatkın 6 Orman Mühendisi,1 
Elektırik Mühendisi (Düşük Akım Konusunda Uzman) ve 3 
Elektirik Teknisyeni'ne ihtiyaç duyulacağı tahmin edil
mektedir. Bu elemanların yeterli seviyede İngilizce



bı Dnelerı önemli bir husustur. Ayrıca Süper Mini Bilgi
sayar kurularak Merkeze bağlanacak olan Bölge Müdürlü
ğünde 1 sistem operatörü,enaz 4 veri gırışçi,Databaze 
konusunda çalışan bir programcı,Elektirik Teknisyeni ve 
konuya yatkın 2 Orman Mühendisi gerekecektir.

b) Standardizasyon : Bilgi İşlemden beklenen gaye
ye büyük bilgi yayınlarını organize etmeden ulaşılamaz. 
Bunun şadlanması ancak bilginin belli bir standartta 
olması iJe temin edilebilir. İşlem Merkezi,b .Plan Dönemi 
için, bürün ormancılık raaliyetlerini kapsayan bir plan 
yapmaktadır. O halde bütün faaliyetlerin veri yapısı ve 
bilgi akışı analiz edilmeli,mevcut donanım ve yazılım 
imkanlarına uygun bir norma ulaştırılmalıdır.Gerçekte, 
bu OGM'de kullanılan bütün cetvellerin , formların,yazış
ma şekillerinin vb. hususların incelenmesi ve standart 
bir hale getirilmesini gerektirecektir. Bu çalışmalar 
yalnızca Bilgi İşlem Merkezinin oluşturacağı bir kadro 
ile sağlanamaz. APK Dairesinin Kontrolünde ve Araştırma 
Enstitüsü Elemanlarının da katılımları ile oluşturulacak 
daimi bir Komisyon en kısa süre içinde kurulmalı ve 
çalışmalara başlanmalıdır.

c) Koordinasyon : Konuyla ilgili bazı OGM Birim
lerinin bir takım çalışmalar içerisinde olduğu açıktır. 
Ancak bu birimler , alınmakta olan kararlar ve işin 
safahatı hakkında BİM ile bu konularda sıkı bir koordi
nasyona girip uygunluk sağlamalıdırlar. Aksı takdirde 
kaçınılmaz olarak büyük bir kaynak israfına yol açıla
caktır.

16.6. SAĞLANACAK KATKILAR :
Bilindiği gibi, Ulusal Ormancılık Amaçlarına 

ulaşmak için ormancılığımızın uymak zorunda olduğu 4 te
mel prensip vardır. Bunlar; Devamlılık prensibitİktisa
dı] ık-Rasyonalite prensibi,Çok Yönlü Faydalanma Prensi
bidir. Bırbırleriyle çok sıkı bir şekilde ilişkili olan 
bu prensiplerden iktısadilık-Rasyonalıte prensibi, ge
lişmiş olan ülkelerde faaliyetlerin Kompütürıze edilmesi 
ile sağlanmaktadır.

Aynı şekilde çok yönlü faydalanmada Bilgisayar 
kullanımı Karar verme hususunda çok büyük rol oynamakta
dır. Çünkü,Ürün-Pazar ilişkisi ekonominin gelişmesi ile
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birlikte komplike bir hal almaktadır. Uzman ekonomıstle- 
rın oluşturucağı modellerin Bilgisayar Uyqulamaları, 
İdari Mekanizmanın Politikasını yönlendirmesi bakımından 
geniş imkanlar sağlanacaktır.

Orman Genel Müdürlüğünün Teknik ve yetişmiş eleman 
sıkıntısı vardır. Diğer taraftan ülke şartları ve Resmi 
Mevzuat eleman teminini güçleştirmektedir. Bu durumda 
mevcut teknik kadronun mümkün olduğu kadar azami şekil
de değerlendirilmesi söz konusudur. Eldeki mevcut kadro
ya Bilgi ve Beceri kazandırılması,Bilgisayar Destekli 
eğitim programlarının da rol oynayacağı düzenli bir eği
tim programı ile sağlanırken,elemanlara gerekli çalışma 
ve araştırmaları yapabilmeleri için zaman kazandırılma
lıdır. Buda büro işlemlerinin evrak kökenli çalışmaların 
azaltılması, bilgi aktarımı ve haberleşmenin modern 
şartlara kavuşturulması ile mümkündür. 6. Plan Döneminde 
gerçekleştirilmesi planlanan Ofis Otomasyonu, Bilgi Ban
kası ve Netvvork bu konuda kurumumuzun önemli bir mesafe 
almasını sağlayacaktır.

Ofis Otomasyonu istihdam (dilmekte olan ve aslında 
"Gizli İşsizlik" tamamına konu olan ikinci derecedeki 
elemanların tasarrufunu mümkün kılacak, bu memurlara da 
yardımcı ve destekleyici kadro olarak üretime katılma
ları için bilgi ve beceri kazandırılması mümkün olabile
cektir .

isabetli karar verebilme olayı, bir bakıma,kaynak
ların yeri, miktarı,kalitesi ve işletilmesi şartlarının 
bilinmesi ile gelecekte oluşacak talebin ve pazar 
durumunun ne olacağını tahmin etmektir. Bilgi Bankası 
bütün diğer yatırımcı kuruluşlarda olduğu gibi, Orman 
Genel Müdürlüğünde de bu amaçla hizmet için gerekli en 
önemli oluşumdur.

Bilgi Bankası,Network,Ofis Otomasyonu ve Bilgisa
yar Destekli Mühendislik uygulamaları,Genel Müdürlüğüm- 
ze en başta zaman ve eleman tasarrufu olmak üzere, dolaylı 
ve dolaysız yollardan hem kalıtatif hem kantitatif net 
kıymetler sağlayacaktır.
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BÖLÜM - 17 
DÜNYADA VE AVRUPA TOPLUIUĞUNDA 

ORMANCILIK VE TÜRKİYE





DÜNYADA VE AVRUPA TOPIIJLUĞUNDA 
ORMANCILIK VE TÜRKİYE

17.1. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER :
17.1.1- DÜNYADA ORMANCILIK
17.1.1.1. Dünya Orman Varlığı : Dünya alanlarının 

%32.3'ü ormanlarla kaplıdır . Bu miktarlara çalılık ve 
açaklıklar dahil cıngıldır. Bir taraftan Dünyada hor yıl 
toplam 7.266.00U Ha. ormanlık saha kaybolmakta ve diğer 
taraftan yine her yıl 14.511.000 Ha. saha ise ormanlarla 
kaplanmaktadır. Dünya ormanları,her geçen gün artan ta
lebi karşılayamamaktadır. Dünya'da toplam orman varlığı 
4.320.503.000 ha'dır. Bunun da 2.948.291.000 ha.ı normal 
kapalılıkta,diğer kısmı ise bozuk karakterdedir. 
Dünya'daki mevcut orman varlığı tablo;212 'de verilmiştir.

Tablo : 212_Dünya Orman Varlığı.

Normal kapalılıkta Diğer ormanlık Toplam 
(Ha.) Alanlar(Ha) ( Ha. )

İbreli Ormanlar 1.120.805.000 342.757.000 1.463.562.000
Yapraklı Ormanlar 1.827.486.000 1.029.455.000 2.856.941.000

2.948.291.000 1.372.212.000 4.320.503.000

17 .1.1.2. Dünya Odun Kökenli Orman Ürünleri Üretimi:
Dünya Ormanlarından 1974-1976 yıllarında ortalama 

2.799 milyon m3,orman emvali istihsali yapılmıştır. 
Bunun % 52.6'sı yakacak odun,% 47.4'ü de endüstriyel 
odundur. Orman ürünlerinin dünya dış ticaretindeki payı 
% 2,62'dir. Dünya orman ürünleri üretiminin (1981-1985) 
yılları i tibariyle dağılımı Tablo ■.213 'da verilmiştir.

Tablo : 213-Dünya Odun Kökenli Orman Ürünleri Üretimi,

Y I L L A R
1981 1982 1983 1984 1985

Dtinya
Üretimi 2.945.040 2.941.052 3.092.852 3.127.129 3.165.019
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17.1.1.3. DÜNYA İthalat ve İhracat Miktarları:
1985 yılı itibariyle Dünya'da en büyük orman ürünü 

ithalatçısı ülke 41.292.000 M3 ile Japonya'dır. Bu ülke, 
yıllık üretiminden daha fazlasını ithal etmektedir, ih
racatta ise 21.368.000 M3 ile ABD birinci,16.816.000 M3 
ile Sovyetler Birliği ikinci sıradadır.

Dünyada (1981-1985) yıllar itibariyle toplara itha
lat ve ihracat miktarları tablo : 214 dft verilmiştir.

Tablo : 214-Dünya Odun Kökenli Orman Ürünleri 
İthalat ve ihracatı,

Y I L L A R
1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  ( 1 0 0 0  M 3 )

İ t h a l a t  1 0 7 . 2 6 7  1 0 2 . 5 8 1  1 0 8 . 8 5 4  1 1 1 . 1 7 0  1 1 3 . 3 4 3
İ h r a c a t  1 0 1 . 1 3 8  1 0 0 . 1 3 2  1 0 2 . 1 1 3  1 0 4 . 4 3 9  1 0 7 . 7 4 9

17 .1.1.4. Dünya Ormancılığında Gelişmeler :
Dünya ormanlarının her geçen gün azalmakta olması 

yakacak oduna olan talebin artması,hızlı nüfus artışı 
ve kırsal kesimdeki halkın fakirliği,ormancılık faali
yetlerinde bazı yeniliklerin yapılmasını gerektirmekte
dir .

Ormancılıkta sadece kesip satmak değil,kırsal ke
simdeki halkın refah düzeyinin iyileştirilmesi,ormanla
rın rekreasyon amacıyla kullanımı,şehir ormancılığı,or
manların çevre korunmasına etkileri v.b. gibi konular 
üzerinde durulması da gerekli görülmektedir. Hatta bazı ülke
ler, ormanlarını üretim amacıyla kullanmayıp, diğer sos
yal amaçlarla kullanmakta,ormanlarından üretim yapmayıp 
diğer ülkelerden ithal yoluna gitmektedirler.

Ayrıca tarım arazilerinin,orman arazisine dönüş
türülmesi teşvik edilmekte ve çeşitli pırımler verilmek
tedir. Aynı arazi parçasından çok yönlü faydalanma ama
cıyla Tarım, Ormancılık ve Hayvancılığın kombine edildiği 
sistemler uygulanmakta ve halkın kalkındırılması ön 
plana alınmaktadır.

Ağaçlandırma çalışmalarında, bilhassa yakacak odun 
probleminin halledilmesi amacıyla hızlı gelişen türlerle 
ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta ve ağaçlandırma ya
pacaklara teşvik primleri verilmektedir.
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Ormancılık faaliyetlerinde özel sektöre açılmanın 
yararlı olacağı ve bu yönde yapılan çalışmaların başarılı 
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca halkın kalkındırılması 
amacıyla ormana dayalı sanayinin gelişimine önem veril
mesi gerektiği ve bu sayede sadece orman asli ürünleri
nin değişimi, aynı zamanda odun dışı ürünlerin de (Reçine, 
bal, mantar v.s.) bu saniyede değerlendirilebileceği ve 
bu tür uygulamaların ülkeye ve halka büyük menfaatler 
sağlıyacağı ifade edilmiştir. Dünya Ormancılık faaliyet
lerinde araştırmanın önemi üzerinde durulmakta ve araş
tırma çalışmalarına büyük önem verilmesi gerektiği de 
belirtilmektedir.

17.1.2. AVRUPA TOPLULUĞUNDA ORMANCILIK :
17.1.2.1. Avrupa Topluluğu Mevcut Orman Varlığı :

Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin (Toplam 12 ülke) top
lam orman alanı 55.745.000 ha.dır.Bu miktarın 43.088.000 
ha.ı verimli orman alanıdır. Bu ormanların % 41.5'u ib
reli, % 58.5'u ise yapraklı ormanlardır. 56 milyon ha.ı 
bulan AT orman varlığı, Topluluğa üye ülkelerin toplam 
alanlarının % 24.7.sini teşkil etmektedir. Ancak AT
orman varlığı,Topluluğa dahil ülkeler arasında düzenli 
olarak dağılmamıştır. Sadece İspanya ve Fransa'nın top
lam orman varlığı,Topluluk üyesi ülkelerin toplam orman 
varlığının % 49.5.ini oluşturmaktadır. Topluluk üyesi 
ülkelerde kişi başına düşen orman alanı, nüfus yoğunlu
ğunun yüksek olması sebebiyle oldukça düşüktür. Örneğin, 
Dünya'da kişi başına 0,7 ha, ABD'de 1.6 ha, Sovyetler 
Birliğinde 2,7 ha, orman alanı düşmekte iken AT de bu 
alan 0,151 ha.dır. AT ülkelerinde mevcut orman varlığı 
Tablo : 215 de verilmiştir.

17.1.2.2. AT'da Ormanların Mülkiyet Dağılımı :
AT ülkelerinde ormanlar devlet, diğer kamu kuruluşları 

ve özel sektör tarafından sahiplenilmiştir.

AT ormanlarının % 57.9'u özel sektöre,% 19.9’u Devlete 
ve % 22.2'si de diğer kamu kuruluşlarına aittir. Toplu
luk üyesi 12 ülkeden sadece, Yunanistan ve İrlanda'da 
ormanların % 50'dan fazlası devlete aittir. Avrupa 
opluluğunun orman varlığının mülkiyet dağılımı tablo : 
216 da verilmiştir.



Tablo : 215- AT ülkeleri orman varlığı,
Orman 1ık K ı ,ş ı H, t;,. ı - Toplam V. ■r ıın 1 ı . >r-K ı ş ı La.-;' m.

Top 1 din alanın ul- n.ı duşı n viTiııılı man akının ■ itışt -n
orman k' a i an ına orman orman li İkn vı -r ıml ı
Alanı oranı alan ı akını alanına orman

ÜLKELER (1000 ha) ('.'!) (ha) (1000 ha) oranı (%) alanı (na)

BoLçıka 680 27.7 8.069 bOO 19.5 0.061
Danimarka 484 11.4 0.069 466 11.0 0.091
Fransa 15.075 27 .8 0.27 2 13.87 5 25.5 O V) O"

»
o

F.Almanya 7 .207 29.6 0. 118 6.898 28.7 0.115
İrlanda 380 5.5 0.108 347 5.0 0.009
İtalya 8.0b3 26.8 0.141 6. 363 21. 1 0.111
Luksomburg 82 31 .8 0.224 82 31 .8 0.224
Hollanda 355 10.5 0.024 294 8.7 0.020
Ingı1toro 2.178 9.0 0.038 2.027 8.4 0.036
Yunanistan 5.754 44.6 0.581 2.512 19.5 0.254
Portekiz 2.97 6 34.8 0.291 2.627 30.7 0.257
İspanya 12.511 25.0 0.326 6.906 13.8 0. 180

AT Toplamı 55.745 24.7 0.151 43.088 19.3 0.116

Tablo :216 AT ormanlarının mülkiyet dağılımı
DEVLET ORMANI UıGER KOLLEKTIF OR ÖZEL ORMANLAR

ÜLKELER Miktarı Miktarı Miktarı
(1000 Ha) %1 sı (1000 Ha) %'sı (1000 Ha) %'sı

IVdçıka 70 10.9 215 31.6 395 58.1
Danimarka 148 32.1 32 7 .0 280 60.9
Fransa 1.428 9.4 2453 16.3 11194 74.3
F.Almanya 2.238 31.1 1811 25.1 3158 43.8
İrlanda 298 78.4 - - 82 21 .6
İtalya 37 3 5.8 2154 33.9 3.836 60.3
Luksomburg 7 8.5 31 37 .8 44 53.7
Hol landa 90 25.4 69 19.4 196 55.2
Ingı1 toro 945 43.4 - - 1233 56.6
Yunanistan 4.212 73.2 1160 20.2 382 6.6
Portokız 75 2.8 380 14.5 2172 82.7
Ispanya 7 .96 6.4 3584 28.6 8131 65.0

AT Toplamı 10.680 19.9 11889 22.2 31003 57 .9

17.1.2.3. AT'da Odun Üretimi ve Dikili Servet :
Yılda ortalama 2.799 (2.799.000.000) milyon M3.e ula
şan dünya odun üretiminin yaklaşık%5'i Topluluk üyesi 
ülkeler tarafından gerçekleştirılmektedır. AT'nun yıl
lık ortalama odun üretimi 133.5 milyon M3.tür. Toplam 
odun üretiminin % 63.6.sı Fransa ve Federal Almanya
(x ) AT : Avrupa Topluluğu 
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tarafından gerçekleştırılmektedır. AT ülkelerinde odun 
üretimi ve dikili servet miktarları Tablo : 217 de gös
terilmiştir.
Tablo: 2.17 AT Odun Üretimi ve Dikili Servet,

Toplam
Kışı başına Dikili

Ibn J ı Yapraklı. Toplam düşen odun servet
ÜLKE! MB (Mı İyon M3 ) (Milyon M3) (M1İ.M3) Üretim (M3) (Mı İyon M3)
ü«dçıka 1 .6 1.0 2.6 0.2639 75
Danimarka 1.2 0.7 1 .9 0.3704 52
Fransa 19.0 10. 3 49.3 0.8091 1639
I\Almanya 25.7 9.9 35.6 0.6419 1062
İrlanda 0.6 0.1 0.7 0.1991 33
1talya 2.0 7.8 9.8 0.1712 637
Luks.^mburcj 0. 1 0.2 0.3 0.8183 13
Hollanda 0.8 0.6 1.4 0.0965 36
İngı 11< t * 3.6 1.6 5.2 0.0918 236
Yunanistan 0.7 2.0 2.7 0 . 2727 150
Portekiz 5.5 3.0 8.5 0.8314 205
İspanya 10.4 5.1 15.5 0.4040 542
AT Toplamı 71.2 62.3 133.5 0.3609 4824

AT ülkeleri üretim ve tüketim durumları incelendi-
ginden görüleceği gibi , Topluluk ülkelerinin odun kökenli 
orman ürünleri üretimi, tüketimlerini karşılayamamakta
dır. Yeterlilik oranı % 95 dolaylarındadır. Üye ülkeler
den Danimarka, F.Almanya, Fransa, İrlanda, Portekiz ve 
İngiltere'nin üretimleri,tüketimlerini karşılamakta,di
ğer ülkelerin ise arz açığı bulunmaktadır. AT nin 
yıllara (1981-1984) göre üretim-tüketim ve yeterlilik 
durumları lüblo^ 218'de verilmiştir.

Tablo : 218 AT-Uretım -tüketim ve yeterlilik durumu
Y I L L A R

] 981 (1000M3 ) 1 9 8 2  ( 1 0 0 0 M 3 )  1 9 8 3  ( 1 0 0 0 M 3 )  1 9 8 4  (1 0 0 0  M 3  )
Ur>'tim 102.928 102.448 101.315 105.458
Tüketim 109.297 108.069 106.323 110.413
Ynt^rlılık Durumu % 9 4 , 2  %.95.8 % 95,6 % 95,5

17.1.2.4. AT’da İthalat ve İhracat Durunu: AT ül
keleri Dünya orman varlığının yaklaşık % 1,4'üne sahip 
olmalarına rağmen dünya odun ürünleri ithalatının yakla
şık 1/7 sinden daha fazlasını gerçekleştirmektedirler. 
Topluluğa dahil tüm ülkeler net orman ürünleri ithalat
çı ’idırl&r. Topluluğa dahil tüm ülkeler net orman ürün-
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leri ithalatçısıdırlar. 1983 yılında dünya odun ürünleri 
ithalatının yaklaşık % 14'ü AT ülkeleri tarafından ger
çekleştirilmiştir .

Topluluğun dünya odun ve odun ürünleri ihracatın
daki payı,ithalatındaki payından daha düşüktür. 1983 
yılında,47,3 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya odun 
ve odun ürünleri ihracatının 7.2 milyar dolarlık bölümü 
AT ülkelerince gerçekleştirilmiştir. Dünya odun ve odun 
ürünleri ihracatının yaklaşık % 15'ini oluşturan bu
değer önemli ölçüde işlenmiş odun ürünlerinden meydana 
gelmektedir. Görüldüğü gibi AT'nin net odun ve odun 
ürünleri dış ticaret açığı büyük miktarlara ulaşmaktadır.

1984 yılı itibariyle AT ülkeleri odun kökenli or
man ürünleri toplam ihracatı 10.210.000 M3 iken,toplam 
ithalat 15.165.000 M3 olmuştur. Toplam olarak aynı yıl 
4.955.000 M3 ithalat fazlalığı olmuştur.İtalya,Belçika, 
Lüksemburg,İspanya,Hollanda ve Yunanistan'ın ithalat
ları ihracatlarından fazladır. İhracat fazlalığı bulunan 
ülkelerin başında ise Fransa qelmektedir. AT ülkeleri 
1983-1984 yılları ithalat-ıhracat miktarları Thblo : 219da 
verilmiştir.

Tablo : 219 AT-İthalat ve ihracatı (1000 M3)

Ülkeler ithalat
1983

ihracat
1984

ithalat ihracat
Bclçika+Lüksomburg 3122 862 3093 1020
Danimarka 96 1100 157 871
F.Almanya 27 28 2237 2420 2880
Yunanistan 369 - 153 _

İspanya 903 251 1148 453
Fransa 1618 2998 1496 3313
İrlanda 13 178 18 130
İtalya 4566 3 5482 5
Hollanda 541 335 650 415
Portekiz 305 7 57 347 543
Ingı1 tere 238 647 201 508

AT Toplam 14499 9368 15165 10210

17.1.2.5. AT Ülkeleri Ormancılığında Gelişmeler:
AT ülkelerinin ormancılık politikaları çok çeşitli oldu
ğundan , bunlardan ortak prensipler çıkarmak yerine, or
mancılık sektörlerinin müştereken hissettikleri odun
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ithal etme ihtiyaçları üzerinde durulması daha uygun 
olacaktır. Zira bu ülkeLerin bir bütün olarak ormancılık 
politikalarının ele alınması kabil değildir.

AT'nın odun ihtiyacının % 30'dan fazlası ithalat 
yapılarak temin edilir. Bu nedenle bu ülkeler ithalata 
engel olmamak için gümrük barajlarını fazla yüksek 
tutmamışlardır. Bunun yerine partnörler,sabit bir seyir 
arzeden dikili gövde fiyatları ile,özellikle işçi üc
retlerine paralel olarak yükselen maliyetlerle birlikte 
artan orman ürünü fiyatları arasındaki dengesizliği, 
devlet yardımı ile gidermeyi gaye edinmişlerdir.

Ormancılık sektörü,anlaşmanın imzalandığı sıra
larda (önemli bir problem şeklinde görülmediği için) ta
rımdan ayrı olarak düşünülmediğinden Roma Antlaşmasında 
bağımsız bir sektör olarak ele alınmamıştır. Zira bu 
sıralarda,sadece tarımsal ürünler, topluluğun geleceğini 
teklikeye sokacak ölçüde büyük bir uyuşmazlık konusu 
olarak görülmekteydiler. Fakat bu gün, ormancılık sektö
rünün tarımdan ayrı olarak dikkate alınmamış olması bü
yük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bunu gidermek 
için çalışmalar yapılmakta ise de bugüne kadar AT de he
nüz esasları açıklığa kavuşmuş bir ormancılık politika
sının ortaya konulduğu müşahade edilmemiştir.

Roma Antlaşmasının genel hükümlerine bağlı kalı
narak, diğer ürünlerde olduğu gibi orman ürünlerinde de 
ihracat kısıtlamaları kaldırılmıştır. Ancak Fransa, 
Almanya ve İtalya, bazı mübrem orman ürünlerinin ihracat
larınıza bu kısıtlamanın haricinde bırakmış ya da özel 
müsadeye tabi tutmuşlardır. Orman ürünleri ithalatı ise 
serbest bırakılmıştır. Zira AT'nin en önemli problemi, 
nüfus ve gelir seviyesi ile birlikte artmakta olan tüke
timi karşılayabilmektir. Bunun için ithalat yapma zo
runluluğu vardır. Tüketimin büyük kısmını dahilden gi
dermek için hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırmalar yap
mak ve optimum hasılatı almak üzere, küçük ormanları 
birleştirmek hususları üzerinde önemle durulmakta ve bu 
alanda faaliyet gösterilmektedir.

AT ormanlarının % 50 den fazlasını teşkil eden 
özel ormanlar genellikle 10 hektardan küçüktürler. Özel 
orman sayısının % 92'si 10 hektardan daha küçük bir 
alana sahip ormanlar şeklindedir. Bu özel ormanların 
optimum işletme büyüklüklerine erişebilmeleri için bir
leştirilerek alanlarının büyütülmalerıne çalışılmaktadır. 6
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ülke takip ettikleri ekonomik düzen itibariyle kamulaş
tırma yerine özel ormanların kooperatifler halinde bir 
araya getirilmesine uğraşmaktadırlar. Bu husus gerçek
leştirildiği takdirde, AT ormanlarından hektar başına 
alınan bugünkü 3 M3 verimin artmasının mümkün olacağı 
belirtilmektedir.

AT ülkeleri yakacak odun tüketimini terk etme 
yolundadırlar. Yakacak odunun kağıt endüstrisinde, sun ' ı 
tahta imalinde ve diğer yerlerde kullanılmasına çalış
maktadırlar .

AT ülkelerinde mevcut Tarım Politikası neticesinde 
yapılan desteklemeler sonucunda tarım ürünlerinin müthiş 
miktarlarda fazlalık vermesi, AT ülkelerinin tarımı arazi
lerini orman arazilerine çevirenlere teşvik primleri 
vermelerine neden olmuştur.

Ayrıca özel ormancılığın teşvik edilmesi gayesiyle, 
yeni tesis edilmiş ormanlık arazilerde bazı AT ülkele
rinde arazı vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bundan baş
ka para yardımları,teknik yardımlar v.s. de teşvik ola
rak verilmektedir.

AT ülkeleri,toprak ürünlerinin (Orman ürünleri de 
dahil) tek elden ihracatına imkan vermek üzere çeşitli 
teşkilatlar kurmuşlardır. AT-dış ticarette uzmanlaşmak, 
stok yapmak,planlamak,ithalatçıların arzularına göre 
üretim yapmak v.b. gibi hususların ancak ihracatın tek 
elde toplanması ile olumlu bir noktaya ulaşabileceğini 
düşünmektedir.

17.1.3. TÜRKİYE'DE ORMANCILIK :
17.1.3.1 Orman Varlığı : Ülkemizin 20.199.296

ha.ını kaplayan orman varlığımızın 8.9 milyon ha.ı(%44) 
verimli,11,3 milyon ha.ı (%56) verim gücü düşük ya da 
tamamen verimsiz,bozukmakillik ve çalılıklardan oluş
maktadır. Verimli ormanların 6.176.899 ha.ı koru ve 
2.679.558 ha.ı da baltalıktır. Türkiye orman varlığı ve 
yüzdeleri Tablo : 220lde verilmiştir.
Tablo : 220.Türkiye Orman Varlığı,

ormanlık Kışı başı- Toplam
alanın ülke na düşen verimli

Toplam Orman alanına Orman Ala- . orman ala-
ALan ı ( lOOOHa) oranı (%) nı (Ha) nı (1000 ha)

20.199 26.2 0.424 8.856 11.5 0.186

Venmlı orman Kışı başına 
alanının düşen verimli
ülke alanı orman alanı
na oranı (%) (%)



Ülkemiz orman alanının toplam ülke alanına oranı 
%2 6 . 2 vo kişi başına düşen orman alanı ise 0,424 
ha.dır. Toplam verimli orman alanımızın ülke alanına 
oranı %11,5 ve kişi başına düşen verimli orman alanı ise 
0,186 ha.dır.

Ülkemiz orman varlığı ve orman varlığının toplam 
ülke alanına oranı AT ortalamasından daha iyi durumda
dır. Ancak verimli orman alanlarının ülke alanına oranı 
esas alındığında AT ortalamasının Türkiye'den daha ıyı 
durumda olduğu görülür. Öte yandan, Türkiye 'de kişi ba
şına düşen orman alanı miktarı ise,nüfus yoğunluğumuzun 
daha az olması sebebiyle AT ortalamasından daha yüksek
tir.

17.1.3.2. Orman Mülkiyet dağılımı : Ülkemizde top
lam orrnan varlığının % 99,9 ü devlete ve % 0,1'i de özel 
sektöre aittir. Ülkemiz orman varlığının mülkiyet dağı
lımı Tablo : 221 de verilmiştir.

Tablo : 221_Ormanların mülkiyet dağılımı,

Devlet Ormanı Özel Orman
Miktarı (1000 Ha) % si Miktarı (lOOOHa) % si

20.173 99.9 26 0.1

AT ormanlarının % 50'den fazlasının özel sektöre 
ait olmasına karşılık ülkemiz ormanlarının tamamına 
yakın kısmı devlete aittir.

17.1.3.3. Odun üretimi ve dikili servet : Odun kö
kenli orman ürünleri üretimi, O.G.M. ile özel sektör 
üretiminden ibarettir. Özel sektör üretimi,büyük ölçüde 
kavak üretiminden ibarettir. Özel sektörce,endüstriyel 
odun olarak 1987 yılında 1.7 milyon M3 ve yakacak odun 
olarak 1.66 milyon ster üretim yapılmıştır. Ülkemizde 
odun üretimi ve dikili servet miktarı Tablo : 222 de ve
rilmiştir.

Tablo : 222 ..Türkiye 'de odun üretimi ve dikili
servet,

Kışı başına Toplam dikili 
İbreli Yapraklı Toplam düşen odun servet

(Milyon M3) (Milyon M3) (Milyon M3) üretimi (M3) (Milyon M3)

12.8 1 4.2 27.0 0.567 0 9 56
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AT ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle 
yapacak odun arz açığının giderek artacağı görülmektedir. 
Türkiye'de orman ürünleri üretimi Fransa ve Federal 
Almanya'dan sonra AT ülkelerinden daha fazladır. Ancak 
ormanlarımızdan üretilen odunun bir bölümü (gizli 
yakacak odun tüketimi dahil yaklaşık % 70) yakacak odun 
olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple,ülkemizde kişi 
başına düşen orman alanı AT ortalamasından daha fazla 
olmasına rağmen üretimin endüstriye kaydırılarak verim
li olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Yine 
ormanlarımızdaki toplam dikili ağaç serveti Fransa ve 
Federal Almanya hariç diğer AT ülkelerinden daha 
fazladır.

17.1.3.4. İthalat ve İhracat miktarları : Türkiye 
toplam ithalatının yaklaşık % l'ini oluşturan asli ve 
odun dışı (tali) orman ürünleri ithalatında AT ülkeleri
nin payı oldukça düşüktür. AT ülkelerinden 1983-1984 
yıllarında yapılan ithalat miktarlarının,toplam asli 
ürünler ithalatındaki payı sırayla % 71 ve % 30, top
lam odun dışı ürünler ithalatındaki payı ise % 52 ve % 
73 dür.

Toplam ihracatımızdaki payı yaklaşık % 1 olan , asli 
ve odun dışı orman ürünleri ihracatımız içinde AT ülke
lerinin payı nisbeten daha yüksektir. AT ülkelerine ih
raç ettiğimiz aslı orman ürünlerinin, toplam asli orman 
ürünleri ihracatımız içindeki payı 1983-1984 yıllarında 
sırayla % 82 ve % 47,AT ülkelerine ihraç ettiğimiz odun 
dışı orman ürünlerinin toplam odun dışı orman ülkeleri 
ihracatımız içindeki payı ise sırayla % 46 ve % 56 ola
rak gerçekleşmiştir.

Türkiye tarafından AT ülkelerine 1984 ve 1985 yıl
larında sırayla 5 ve 31,7 milyon dolarlık kereste, kapla
ma v.b. gibi orman sanayi ürünleri ihracatı, aynı dönemde 
AT ülkelerinden sırayla 1 ve 3.3 milyon dolarlık orman 
sanayi ürünleri ithalatı gerçekleştirilmiştir.

Yıllar itibariyle orman aslı ürünlerinin,ithalat 
ve ihracat miktarları Tablo : 223'de verilmiştir.

Tablo : 223-İthalat ve İhracat miktarları,
1981 1982 1983 1984 1985

ithalat - 1000 M3 1000 M3 4000 M3 9000 M3
İhracat 37000 M3 42000 M3 46000 M3 120000 M3 91000 M3



17.2.1. Orman Varlığı Yönünden Gelişmeler : Toplam 
orman alanı yönünden AT ülkelerinden ileride bulunmamıza 
rağmen, verimli orman alanları yönünden AT ülkelerinden 
geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu nedenle verimli or
man alanımızı bir an evvel artırmamız gerekmektedir. 
Toplam orman alanı yönünden ülkemizden geride olan Fran
sa, verimli orman alanı yönünden daha ilerilerdedir. 
Verimli orman alanlarımızın azlığı bazı tedbirler alın
masını gerekli kılmaktadır.

Ülkemiz ormanlık alanın % 56'sını teşkil eden 11.3 
milyon hektar gibi çok büyük bölümü bozuk ve verimsiz 
durumdadır. Orman ürünleri arz açığının kapatılabilmesi 
ve yeni orman alanları elde edilebilmesi için verimsiz 
orman alanlarının ağaçlandırmalar ve imar ihya çalışmala
rı ile verimli hale getirilmesi gereklidir.

17.2.2. Mülkiyet açısından gelişmeler : Ülkemiz 
ormanlarının hemen hemen tamamına yakın kısmı devlete 
aittir. Bu oran, Doğu Almanya ve Polanya gibi bazı 
sosyalist bloku ülkelerinin devlet ormanı yüzdelerırden 
daha fazladır. AT da ise özel orman yüzdesi % 50'nm 
üzerindedir. Türkiye gibi ağaçlandırmanın büyük önem 
arzettiği ülkelerde özel sektör ormancılığının teşvik 
edilerek en kısa zamanda ağaçlandırılan saha miktarının 
artırılması gereklidir. Bu nedenle özel ormancılık, 
çeşitli tedbirlerle teşvik edilmeli ve özel orman saha
ları artırılmalıdır.

17.2.3. üretim ve Tüketim Yönünden gelişmeler 
:Türkiye'de orman ürünleri üretimi,Fransa ve F.Almanya' 
dan sonra diğer AT ülkelerinden daha fazladır. Ancak or
manlarımızdan üretilen odunun önemli bir bölümü yakacak 
odun olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple,ülkemizde kişi 
başına düşen orman alanı AT ortalamasından fazla olma
sına rağmen, üretimin endüstriye kaldırılarak verimli 
olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Bu ne
denle, odunun yakacak maddesi olarak kullanılması yerine, 
orman endüstrisinde değerlendirilmesine imkan vermek 
üzere,yakıt probleminin halledilmesi ve buna ilaveten 
bozuk orman alanlarının ımar-ihya'sı gereklidir. Ayrıca 
AT ülkelerinde her yıl ormana terk edilen tarım toprak
ları yerine ülkemizde ağaçlandırılarak saha buTünrakta güçlük çe
kilmesi ağaçlandırın çalışmalarını önemli ölçüde frenle-



mektedir. Üstelik ülkemizde tarım alanları,orman aley
hine genişlemek temayülündedir. Yukarıda bahsedilen 
hususlar halledilebildığı takdirde üretim,miktarları da 
artırılmış olacaktır.

17.3. VI.BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ALINACAK 
TEDBİRLER :

17 .3.1. ODUN ARZ AÇIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER:
17.3.1.1. Bozuk orman alanlarını ıslah ve ihya 

tedbirleri : ülkemiz ormanlarının % 56 sı bozuk karak
terdedir. Bu toplam alan 11,4 milyon hektardır. Bu alan
ların süratle ağaçlandırılmasının sağlanması odun arz 
açığını kapatmada en önemli faktör olacaktır.

17.3.1.2. Orman Kadastrosunun yapılması : Kadastro 
faaliyetlerinin ancak yarısının yapılması, Orman-Halk 
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte ve özellikle 
ağaçlandırma çalışmalarında sınırlı bir rol oynamaktadır.

17.3.1.3. Özel Kavak ağaçlandırmalarının teşvik 
edilmesi : Kavak alanlarının genişletilmesi,özellikle 
kısa dönemde tomruk arz açığının kapatılmasında önemli 
faydalar sağlayacaktır.

17.3.1.4. İdare Sürelerinin kısaltılması ve hızlı 
gelişen tür ağaçlandırmalarına ağırlık verilmesi :Günü
müzde ince çaplı odun kullanan sanayi kollarının süratle 
gelişmesi,idare sürelerinin yeniden değerlendirilmesini 
düşündürmektedir.

17.3.1.5. Tarım ormancılığının geliştirilmesi :
Önümüzdeki yıllarda bazı bölgelerde tarım arazisi 
üzerinde gruplar halinde ormanlık sahalar tesis edilmesi, 
özellikle yakacak odun arz açığını kapatmada yardımcı 
olacak ve çiftçilere de ek gelir temin edilecektir.

17.3.2. İTHALAT VE İHRACAT YÖNÜNDEN ALINACAK TED
BİRLER : Arz-talep açığının kapatılması için orman emvali 
ihracatındaki teşvik kaldırılmıştır. Buna rağmen devam 
eden açığın kapatılması için ithalat,her geçen yıl 
artan oranda yükselmektedir.

Gelecek nesillere daha verimli ve yeterli orman 
bırakmak,halkımızın rekreasyon ihtiyacının karşılanması 
ve şehir ormancılığı gibi sosyal ağırlıklı ormanlar 
kurmak veya tefrik etmek gayeleri de dikkate alındığında 
istihsale açık ormanların daha da azalacağı gözönüne



alınarak,ithalata bugünkünden daha fazla önem vermemiz
gerekecektir.

İthalattaki politikamız sadece ülkemizin orman 
ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması değil, sanayi
mizi daha çok besliyorek re-export ticaretini artırıcı 
da olmalıdır. Bunun için,bugün olduğu gibi sadece 
tomruktan değil,bütün endüstriyel odunların ithalatın
daki gümrük vergi ve fonları kaldırılmalı,ithal emval 
işleyerek ihraç eden sanayici ve ihracatçılara teşvik 
uygulanmalı ve desteklenmelidirler.

Sanayinin korunması ve desteklenmesi için hertürlü 
mamul hale getirilmiş orman emvalinin ithalatının zor
laştırılmasına ait tedbirlerin devam ettirilmesi gerek
lidir.

17.3.3. ORMAN TALİ ÜRÜNLERİ YÖNÜNDEN ALINACAK 
TEDBİRLER : AT ülkeleri tali ürünler açısından incelen
diğinde Yunanistan hariç bu ürünlerin üretimi yapılma
maktadır. Bugüne kadar ülkemizde de bu konu üzerine ge
rektiği gibi eğil inmemiş ve istenilen seviyeye gelinme- 
miştir. Türkiye'de orman tali ürünlerine dayalı sanayi 
henüz istenilen seviyede değildir. Bu ürünlerin çoğu ham 
olarak ihraç edilmektedir. Ülkemizde orman tali ürünle
rinin tarife bedellerinin çok düşük olması ve ihtiyaç 
fazlası bulunması nedenleriyle fiatlar AT ülkelerine ne- 
zaran düşüktür. Tali ürünler konusunda ihracatçı durumda 
olduğumuz için,bu potansiyeli en iyi şekilde değerlen
direcek üretim planlaması, koruma, kül ti vasyon ve pazar
lama konularına büyük önem verilmelidir.

İthalatı azaltıcı tedbirler şimdiden alınmalıdır. 
İthalatımızda büyük oranda yer alan ve ülkemizde ekono
mik ve ekolojik açıdan yetişme imkanı bulunan tali ürün
ler de yetiştirilmeli , ancak ekonomik olmayan türler 
ithal edilmelidir.

AT ülkeleri,toplam orman tali ürünlerimizin 
ihracatı içinde büyük bir yer almaktadır (1986 da % 46). 
Bunun daha da artırılması için üretim planlaması yapıl
ması, kaçak ve düzensiz toplamaların önüne geçilmesi ve 
tahrip edilen türlerin koruma altına alınması gereklidir.

AT ülkelerinde tarım ürünlerinin ihracı tek eldem 
yapılmaya çalışılmakta ve çeşitli kooperatifler bu işi



üstlenmektedirler. Ülkemizde de bu ışın tek elden yapı
labilmesi için tedbirler şimdiden alınmalıdır.

İhraç edilen tali ürünler genellikle iptidai şart
larda kurutulmakta ve herhangi bir işlem görmeden ihraç 
edilmektedirler. Ülkemiz ekonomisinde azami katma değe
rin sağlanması için bu ürünleri ham olarak pazarlama ye
rine, işlenerek pazarlanması konusunda gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

Tali ürünlerimizle ilgili Koruma, Planlama, Pazar 
araştırmaları ve ürünlerin işlenmesi konularında yeterli 
çalışma ve araştırmalar yapıldığı taktirde bu dalda bü
yük ilerlemeler kaydedilebilecektir.

17.3.4. ÜRÜN STANDARTLARI YÖNÜNDEN ALINACAK 
TEDBİRLERİ : Dünyada ormancılık konusunda standandızas- 
yon çalışmaları,milletlerarası standardizasyon teşki
latı (ISO) tarafından yürütülmektedir. (ISO) nun Türkiye 
temsilcisi de TSE'dir.

Avrupa ülkelerinde milli standartlar olduğu gibi., 
teknik engellerin ortadan kaldırılması için Avrupa Stan
dardizasyon Komitesi (CEN) kurulmuştur. CEN'in amacı Av
rupa Standardı geliştirmekten ziyade özellikle Millet
lerarası Standartları uygulamaktır.

Bu nedenlerle,Türk Standartları Enstitüsü,ISO ve 
CEN'ın dokümanlarını inceleyerek,Avrupa Standartları 
ile Milli standartlarımız arasındaki aksaklıkları tespit 
etmeli ve bu aksaklıkların giderilmesi için gerekli ça
lışmalar yapılarak esnek standarda doğru gidilmelidir.

CEN'e bir an önce üye olunmalıdır. Ayrıca gelişmiş 
ülkelerin standart kuruluşları ile ilişkiler geliştiril
melidir.

Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesi 
konusunda gerekli standart metot ve teknikler belirlen
melidir.

Ağaçlandırma,Erozyon kontrolü ve mera ıslahı 
konularında standart kural ve tedbirler belirlenmelidir.

Standardizasyonun önemi üzerinde durulmalı ve OGM 
bünyesinde "Standardizasyon ve Kalite Kontrolü" birimi 
kurulmalıdır.



AT'na giriş hazırlıklarının yapıldığı bu dönemde, 
Avrupa standartları iyice incelenmeli ve ülkemiz şart
larına uygun olan standartlar kabul edilerek uygulamaya 
başlanılmalıdır.

Dış pazarların isteklerine ve onların ihtiyaçları
na cevap verebilecek şekilde üretime yönelmek üzere es
nek standarda gidilmesi de büyük yararlar sağlayacaktır.

17.3.5. SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN 
ALINACAK TEDBİRLER :

Ormancılık ve diğer sektörler arası ilişkiler açı
sından alınacak tedbirler,Ormancılık ve Tarım,Ormancı
lık ve Turizm,Ormancılık ve Sanayi olmak üzere üç alt 
başlık altında incelenmiştir.

17.3.5.1. Ormancılık ve Tarım : Avrupa Topluluğu, 
halen Dünya'nın başlıca sanayileşmiş bölgelerinden 
birini oluştururken aynı zamanda tarımsal verimliliği 
yüksek,birçok tarım ürünlerinde üretim fazlalıkları 
olan ve ortak politika ile çiftçilerini en belirgin 
şekilde koruyan ve destekleyen bir proğram izlemektedir. 
Ancak Türkiye,gerek sanai gerekse tarımsal yapı bakı
mından AT dan oldukça farklı bir görünümdedir. Tarımı 
gelişmiş AT ülkelerinde hayvansal üretim, bitkisel üre
time göre daha ağırlıklıdır. Bu durum, Türkive' deki 
durumun tam tersinedir. Ayrıca tek başına AT- rıun tarla 
arazisinin yarısına sahiptir, ve AT'da olmıyan nadös, 
bizde 6,4 milyon ha. kadar olup önemli bir problemdir. 
Arazi kullanımında ormancılığın payı Türkiye'de % 25 
oranında iken AT da bu oran % 30 dan daha fazladır ve 
daha verimli bir ormancılık söz konusudur.

Türk tarımı ile AT tarımı arasındaki en büyük fark
lılık, verim farklılığıdır. Bu farklılık, tarımda kulla
nılan teknolojinin çok ayrı düzeylerde olmasının bir so
nucudur. AT'da buğday verimi bizdekinin 3 katı kadardır. 
Diğer bitkisel ürünlerde de benzer farklılıklar vardır. 
Türkiye tarımında input kullanımı, AT tarımına göre çok 
düşük düzeylerde olduğu için,bizdeki tarım verimi çok 
düşüktür. Bu husus gerek hayvansal,gerekse bitkisel 
üretim için de geçerlıdır. Ülkemizde birim alandan veya 
birim hayvandan elde edilen üretim AT ülkelerinin ortala
malarının oldukça gerisindedir.



AT ülkelerinde tarımda verimliliğin arttırılıra sı ta
rım arazilerinin arttırılmasıyle değil, birim alandaki 
verimliliği artırmak suretiyle temin edilmektedir. Bizde 
ise tarımda verimliliğin artırılması için,tarım arazile
rinin miktarının artırılması ve böylece verim artışı 
sağlanması düşünülmektedir. Türkiye'de tarım arazileri, 
ormancılık aleyhine genişlemekte, AT ülkelerinde ise or
mancılıklarım aleyhine gelişmektedir. AT'da tarım ara
zilerinde birim alandaki verim artırıldığı ve istenilen 
seviyede üretim ve hatta üretim fazlası olduğu için ta
rım arazilerinin orman arazisi haline dönüştürülmesi

Dünya ülkelerinde genelde tarım ürünlerinde fazla
lık olduğu bir gerçektir. Ve birim alandaki verimlilik 
oranı da Türkiye'den çok çok yüksektir. Orman ürünlerine 
olan ihtiyaç yüzünden dünya ülkeleri ormancılığa daha 
çok önem vermekte ve tarım arazilerinin orman arazisi 
haline dönüştürülmesi teşvik edilerek bu yönde çalış
malar yapılmaktadır.

Ülkemizde( gelecekte tesis edilecek olan GAP proje
si çerçevesinde tarımsal üretimin daha da yüksek boyut
lara çıkacağı ve bu ürünlerin ihraç imkanlarının da 
kısıtlı olacağı düşünülürse şimdiden bazı tedbirlerin 
alınması gerekli olacaktır. Öncelikle, tarımda verimli
liğin, tarım arazilerinin miktarının artırılarak değil, 
birim alandaki verimliliğin artırılması yoluyla sağlan
ması için gübreleme,sulama v.s. gibi girdilerin kulla
nımının artırılmasında gereken tedbirler alınmalı ve 
tarım arazilerinin,orman arazileri aleyhine gelişmesine 
imkan verilmemelidir. Tarımdaki verimliliğe örnek vermek 
gerekirse, Fransa'da 9,4 milyon ha. arazide yıllık 53 
milyon ton,F.Almanya'da 4,9 milyon ha.arazide yıllık 25 
milyon ton tahıl üretimi yapıldığı halde, Türkiye'de 15 
milyon ha. arazı üzerinde 25 milyon ton üretim yapılmak
tadır. Bu nedenle ülkemiz tarım arazilerinin verimleri
nin, yeterli ve zamanında gübreleme,ilaçlama,sulama, uy
gun makina ve araçlarla işleme yoluyla artırılması ge
rekmektedir. Böylece tarım arazilerinin genişletilmesine 
gerek kalmayacak ve orman arazileri daha iyi şekilde 
değerlendirilmiş olacaktır.

Tarımda verimlilik arttırıldığı takdirde, bu işte 
çalışanların gelir ve refah seviyesi de artacak ve dola-



yısıyla ormanlara yapılan usulsuz müdahaleler de önlen
miş olacaktır.

17.3.5.2. Ormancılık ve Turizm : Ülkemizde turiz
min önem kazanması neticesinde her geçen gün sahil ke
simlerindeki ormanlık araziler turistik tesislerle dol
durulmakta ve orman arazileri yok olup gitmektedir. Dün
ya ve AT ülkelerinde ise yeşil arazilerin miktar olarak 
artırılmasına çalışılmakta ve bu yönde önemli adımlar 
atılmaktadır.

Fransa ve F.Almanya'da büyük yerleşim merkezleri 
çevresinde açık hava rekreasyonel kullanım talebinin 
karşılanması için kişi başına minimun 40 M2, maksimum 80 
M2 ormanlık rekreasyon alanı tefrik edilmektedir. Ülke
mizde ise rekreasyonel sahaların yetersiz olmasına 
rağmen turistik amaçlı tesislerin inşa edilmesiyle zaten 
yetersiz olan ormanlık sahalarımız daha da yetersiz ve 
endişe verici bir duruma gelmektedir.

Bu nedenle, bir an evvel ülkemizdeki yeşil sahala
rın ve milli park sahalarının miktar ve alan olarak 
sağlanmalı , turizm sektörünün ormancılık aleyhine ge
nişlemesine ve ormanlık sanaların turistik tesislerle 
yok olmasına imkan verilmemeli ve gereken tedbirler şim
diden alınmalıdır.

Asrımızın sonuna doğru en güzel turizm ülkesi,en 
fazla yeşil sahası olan ülke olacaktır. Dünya ve Avrupa 
ülkeleri bunun farkına varmış ve bu yönde çalışmalar 
yapmaktadırlar.

17.3.5.3. Ormancılık ve Sanayi : Sanayileşmenin 
bir göstergesi olarak ülkemizde de hızla sanayiye ait 
yatırımlar yapılmakta, fabrikalar tesis edilmektedir. 
Fakat şehirlerde hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaş
ması, sanayi tesislerinin şehir dışında tesis edilmesini 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Turizm sektöründe oldu
ğu gibi sanayi sektöründe de fabrikaların genellikle or
manlık sahalarda tesis edildiği ve orman arazilerinin 
beton yığını haline gelmekte olduğu görülmektedir. Hal
buki gelişmiş ülkeler,ormanların değerini çok önceden, 
anladıkları için ormanlara tesis kurdurma değil hatta 
ormanlarından normal üretim bile yaptırmamakta, mevcut 
ormanlarını rezerv olarak saklamakta ve ihtiyaçlarını 
ithal yoluyla karşılamaktadırlar. Bu nedenle, Türkiye'de
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de bu duruma önem verilerek, ormanların her geçen gün 
yok olmasına göz yummamalı ve buna göre yeni politikalar 
ve esaslar tesbit edilmeli ve diğer sektörlerin ormancı
lık sektörü aleyhine gelişmesi önlenmelidir.

Sanayi sektörünün çevre kirlenmesi,hava kirliliği 
v.s. gibi olumsuz etkileri düşünülerek,ormancılık ve 
sanayi sektörü arasında denge kurulmalı ve birbirini 
olumsuz yönde etkilememelidir.

Dünya'da ve Avrupa'da orman ürünlerinin önemi her 
geçen gün daha da iyi anlaşılmakta ve bu ülkeler kendi 
ormanlarından üretim yaptırmamakta ve ithal yoluna git
mektedirler. Hatta ileriki yıllarda kamu oyunda oluşacak 
fikirler neticesinde bir tek ağacı bile kesmek zor 
olacaktır. Bu nedenle Avrupa'nın ve Dünva'nm daha 
önceleri düştüğü hatalara düşmemek için şimdiden bunları 
düşünerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

17.3.6. AT'A UYUM KONUSUNDA ALINABİLECEK TEDBİRLER 
VE ETKİLERİ :

AT ülkeleri,genellikle ithalatçı durumda olduk
ları orman ürünleri için "az gümrük alınarak ithalata 
engel olmamak" prensibini uygulayarak bu ürünlere ortak 
gümrük tarifesi uygulamaya diğer ürünlerden daha önce 
başlamışlardır. Bu orman ürünlerinin hammadde halinde 
olanlarında çok az gümrük alındığı veya hiç alınmadığı, 
mamul halde olanlardan ise alınan gümrüğün % 17'yi geç
mediği müşahade edilmektedir.

Ülkemizde de orman ürünleri arz açığı olduğu 
düşünülürse AT ülkelerine ihracat ve AT ülkelerinden it
halat imkanlarının çok kısıtlı olacağı görülmektedir.

ANcak, ülkemizde mevcut orman ürünleri sanayinin 
geliştirilmesi,desteklenmesi ve işçiliğinin ülkede kal
masından dolayı katma değer yaratması yönünden endüst
riyel odun gibi işlenmemiş emval ithalatına önem veril
melidir. Sanayi mamulü orman ürünlerine bugün olduğu 
gibi gümrük vergi ve fonları uygulayarak ithalatını zor- 
laştırmalıdır.

AT'ye tam üyelik halinde, AT ülkeleri ile yapıla
cak ticarette gümrük vergileri kaldırılacağından orman 
ürünlerinin serbest satışı söz konusu olacaktır. Sanayi
mizin diğer AT ülkeleri ile rekabet edebilmesi için ma-
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liyeti düşürücü tedbirler alınmalı ve ucuz hammadde te
mini imkanları araştırılmalıdır.

Sanayici,emvalin ülkeler arası nakliyat masrafı, 
yerinde satış fiyatı ve kalitesini gözönüne alarak itha
latı benimseyecek veya ülkemizde üretilen emvali satın 
alacaktır. Sanayicinin AT dışı ülkelerden ithal emvali 
ucuz temin etmesi için endüstriyel emvalden her türlü 
giimrük vergi ve fonlar kaldırılmalı re-exporta teşvik 
edici tedbirler uygulanmalıdır. Sanayicinin ülkemiz or
manlarından OGM'ce istihsal edilen emvali AT ülkeleriyle 
rekabet edecek fiat ile alabilmesini sağlamak için fiat 
politikasının yeniden gözden geçirilmesi söz konusudur. 
Sanayinin AT ülkeleri ile rekabete girmesi ve en azından 
yaşayabilmesi ucuz hammadde yanında ürünün kalitesinin 
artırılması ile mümkün olabilecektir.

Ülkemizin başlıca problemi,yıllardan beri çeşitli 
himayeler ve gümrük tahditleri ile faaliyet göstermekte 
olan endüstrimizin bugünkü haliyle AT ülkeleri rekabeti
ne dayanıp, dayanamıyacağıdır. Zira hammaddeyi ve işçiyi 
ucuz olarak ve fazla miktarda kullananlarla, nakil 
imkanları zor ve pahalı mamulleri üreten endüstriler 
hariç diğer endüstri kollarının AT rekabetine dayanması 
zordur. Bu itibarla,ithalat tahditleri,gümrükler gibi 
bir takım suni testeklerini kaybedecek olan endüstrimi
zin, büyük bir hızla gelişmesi için önlem alınmalıdır.

17.4. SONUÇ :
Asrımızın en büyük ekonomik entegrasyonlarından 

birisi olan Avrupa Topluluğu'na Türkiye'nin da katılması 
olayı,diğer sektörlerde olduğu gibi,gelişme içinde bu
lunan ormancılık sektöründe de etkili olabilecektir. Bu 
nedenle şimdiden AT ülkelerinin ormancılık politikalarına 
uyan ve uymayan yönlerimiz tesbit edilerek AT ile 
rekabet imkanlarımız araştırılmalı ve şimdiden bazı ted
birler alınmalıdır.

Dünyanın yaklaşık % 30'u ormanlarla kaplıdır.
Türkiye'de bu oran % 25 civarındadır. Bozuk orman alan
larının 11.4 milyon hektarı bulması nedeniyle verimli 
orman alanı % 12-15 civarındadır. Yani Türkiye ormanları 
servet ve verim itibariyle yetersiz bir düzeydedir.

Ormanlık saha sınırlarının, gelişmekte olan ülke-



lerde tarım arazisi lehine daralmasına karşılık, gelişmiş 
ülkelerde orman arazisi lehine genişlediği görülmektedir. 
Bu duruma parelel olarak,gelişmiş ülkelerdeki odun ham
maddesi açığı,mümkün mertebe dış ülkelerden ve özel
likle gelişmekte olan ülkelerden karşılanmaya çalışıl
makta, kendi kaynakları mümkün mertebe rezerv olarak 
saklanmaktadır.

Yine geliri ve gelişmesi yeterli olan ülkeler ve 
bu arada AT ülkeleri,ormanlarına odun hammaddesi sağla
yan bir doğal kaynak olarak bakmaktan çok,onu çevre 
kirlenmesini engelleyen, çevreyi koruyan, ve çok maksatlı 
kullanılması gereken bir doğa parçası olarak görmekte ve 
ona göre kıymetlendirmektedirler.

Ülkemizin de bu görüşleri dikkate alarak hareket 
etmesi , orman ürünleri açığını mümkün mertebe dış kay
naklardan sağlamaya çalışması gereklidir. Böylece bir 
taraftan mevcut ormanlar rehabilite edilirken diğer 
taraftan da endüstriyel ve enerji maksatlı ağaçlamalarla 
ormanların imar-ihya ve çoğaltılması temin edilecektir. 
Bu girişimlerde,özel teşebbüs ve vatandaşın enerji, 
para, işgücü ve teşebbüs potansiyeli devreye sokularak 
Milli bir ormancılığın daha ileri ve verimli safhada 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Büyük bir öneme ve potansiyele sahip olan tali 
orman ürünlerinin araştırma,envanter,üretim,işleme, 
ambalaj ve pazarlama faaliyetleri,yeni teknolojiler de 
gözönünde bulundurularak,modern esaslara ve disipline 
bağlanarak milli ekonomiye daha fazla katkı sağlıyacak 
şekilde düzenlenmesi qereklidir.

Ortak pazarla (AT) olan odun hammaddesi bazındaki 
ilişkilerde ;

a) Hammaddenin sıfır gümrükle ithaline izin vermek
b) Yarı mamüllerin 5-8 yıllık bir geçiş dönemi so- 

nuçunda ve tedricen indirimlere gidilerek, bu devre so
nunda yine sıfır gümrükle ithalini mümkün kılmak, böyle
ce mevcut sanayinin toparlanmasını ve rekabete hazır 
hale gelmesini sağlamak,

c) Nihayet ileri mamüllerin de aynı gerekçe ile 
12-15 yıllık bir hazırlık, ve geçiş döneminden sonra 
(yine kademeli gümrük indirimleri yoluyla) gümrüksüz 
ithalini sağlamak yararlı olacaktır.
5 90



Standartların hazırlanmasında ISO ve CEN standart
ları ile gelişmiş ülkelerin milli standartlarından azami 
derecede istifade edilmeli ve AT' na tam üyelik için 
müracaat edilen bu dönemde, Avrupa standartları üzerinde 
gerekli incelemeler yapılarak ülkemiz şartlarına uygun 
standartlar göz önünde bulundurulmalı,esnek standart 
uygulamasına gidilmelidir.

Gelecekte dış ticaretimizde önemi daha da artacağı 
açık olan odun dışı orman ürünleri, bazı AT ülkelerinin 
rekabetinden olumsuz yönde etkilenebilir. Özellikle bu 
ürün tiplerinin kültürel olarak yetiştirilmesi ve işlen
miş olarak ihraç edilmesi tedbirlerinin alınması gerek
lidir.

Öte yandan aslı orman ürünlerinin , Katma Protokol 
gereğince gümrüklerinin sıfıra indirilmesi talebin bas
kısı altında aşırı derecede yükselen fiyatların dünya 
fiyatları seviyesinde indirilmesini sağlayacaktır. Böy- 
lece maliyetleri önemli ölçüde düşecek olan Orman 
ürünleri sanayinin AT karşısında rekabet gücü artacaktır.

Odunu,yakacak maddesi olarak kullanmak yerine 
orman endüstrisinde değerlendirmeye imkan vermek 
üzere, yakıt problemi halledilmeli ve buna ilave olarak 
bozuk orman alanları imar-ihya edilerek orman potansiye
li yönünden AT ülkelerine nazaran iyi bir potansiyele 
sahip olunmalıdır.

Rasyonalizasyona önem verilerek maliyetin düşürül
mesine gayret edilmeli , standardizasyon ve kalite 
üzerinde dikkatle durulmalıdır.
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